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I. Аналитични проучвания и синтез 
 

1. Въведение 
 

1.1. Встъпителни бележки 

Общият устройствен план на Община Пордим (ОУПО) се изготвя в изпълнение 

на договор между Община Пордим и ДЗЗД „Гаматри Консулт”, предвид 

необходимостта от осигуряване на актуална планова основа за развитие на 

общината. ОУПО е основополагащ програмен документ за цялостното устройство 

на разглежданата територия и важен инструмент при формирането и провеждането 

на политиката за устойчиво и балансирано развитие на Община Пордим 

Устройственото планиране на населените места е в пряка зависимост от 

природните, социалните, икономическите, екологичните и пространствени условия 

и действащата нормативна уредба. Преминаването от централизирана планова 

икономика към пазарно стопанство и последвалото развитие на частния сектор в 

производството и обслужването на населението, респ. на законовата уредба към 

частната собственост, развитието на пазара на недвижими имоти, новите принципи 

на местно самоуправление и права и отговорности на местната администрация и др., 

поставят нови изисквания към устройството на населените места и необходимостта 

от нов подход при определянето на приоритетите за бъдещо развитие и решаването 

на натрупаните проблеми. 

Условията и прогнозите, на база на които са разработени действащите 

устройствени планове в България, са претърпели значителни промени, поради което 

управлението и развитието на населените места и необходимият контрол и 

мониторинг на тези процеси не може да се осъществява чрез тях. 
 

1.2. Изисквания към устройственото планиране 

Липсата на цялостна и последователна политика и практика в България в 

създаването и прилагането на инструментите на устройственото планиране в 

годините след прехода, определя изоставането на общините в тази сфера и 

незадоволителната им обезпеченост с устройствени планове. 

Важен аспект на новия подход в планирането на населените места е 

включването на всички заинтересовани групи в процеса на планиране и осигуряване 

на баланс между интересите на различните участници – държавна и общинска 

администрация, граждани, граждански организации, бизнес и други. 

За да отговори на съвременните изисквания към устройственото планиране, 

ОУПО следва да: 

 създаде планова основа за дългосрочно, целесъобразно и балансирано 

развитие на урбанизираните и неурбанизираните територии; 

 осигури цялостното устройство на общинската територия, като определи 

общата структура на територията, преобладаващото предназначение на 
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съставните и структурните части и общия режим на устройството им, 

съгласно разпоредбите на ЗУТ и приложимите нормативни актове; неговите 

предвиждания са задължителни при последващо изготвяне на подробните 

устройствени планове, с които се конкретизира устройството и застрояването 

на имотите; 

 осигури равнопоставеност на различните участници и заинтересовани страни 

в процеса на устройствено планиране и прилагане на ОУПО; 

 надгради благоприятни тенденции, заложени в предходни устройствени 

проекти и планове и други проучвания за територията на общината; 

 отчете регионалните връзки на общината като потенциал за развитие и 

отрази решения на инфраструктурни и устройствени проблеми на нейната 

територия; 

 определи разположението на мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на 

съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от 

национално значение; 

 формира комплекс от устройствени мерки и политики, целящи създаване на 

условия за преодоляване на установени диспропорции в развитието на 

общинската територия; 

 ограничи негативното въздействие на урбанизационните процеси върху 

околната среда и ценни земеделски земи; 

 определи територии с вероятно разпространение на предвидими природни 

бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и 

защита; 

 създаде устройствени възможности за използване на природните и културно- 

историческите ресурси за развитие на отдиха и туризма, при отчитане на 

необходимите мерки, изисквания и режими за опазването им; 

 осигури възможности за етапност в реализацията на устройствените 

предвиждания; 

 осигури възможности за реализация на заложените в стратегическите 

документи по Закона за регионално развитие (ЗРР) цели и приоритети за 

развитие на общинската територия; 

 създаде условия за развитие на публично-частни партньорства в дейностите, 

осигуряващи социално-икономическото развитие на общината; 

 проучи възможностите и предложи решения за целесъобразна реализация на 

поземления фонд – общинска собственост, при спазване на общите и 

специфични изисквания и ограничения по отношение на земеползването. 
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За да постигнем посочените изисквания с ОУПО се определят устройствени 

зони и самостоятелни терени с устройствен режим, вкл. при необходимост: 

 територии (земеделски и горски) без право на промяна на предназначението 

им; 

 територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3 на ЗУТ); 

 рискови територии – зони със свлачищна и абразия и потенциално 

наводняеми територии 

 територии за прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия. 
 

1.3. Цели и задачи на общия устройствен план 

Целите и задачите на ОУПО Пордим се определят от предназначението на 

устройствените планове да създават планова основа за дългосрочно, устойчиво 

устройствено развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях, 

обвързано със стратегически и устройствени документи от национално, регионално 

и местно ниво. 

Главна цел на ОУПO е да създаде пространствена планова основа за нейното 

дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите 

стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община 

Пордим природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. 

Постигането на изведената цел се осъществява координирано с реализацията на 

изведената в Интегрирания план за обновяване на населените места на общината 

визия: 

„Община Пордим да се превърне в съвременна община с устойчива и 

развиваща се икономика, предлагаща привлекателна среда за живот и трудова 

дейност на населението, съхранени местни традиции, историческо и културно 

наследство.” 

 

За постигане на целта на разработката, ОУПО Пордим трябва да реши 

следните основни задачи: 

 да създаде нормативна основа на териториалния обхват за пространственото 

развитие на общината до 2030 г. и демографското й развитие; 

 определяне на общата структура на територията; 

 регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по 

предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени със  

специални закони; 

 усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура 
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 обосноваване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура 

на общината; 

 обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне 

разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината, 

както и връзките им с териториите на съседните общини и с 

инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от регионално и национално 

значение 

 идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими 

природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и 

начини на устройство и защита 

 регулиране на взаимодействието между устройството на територията на 

общината и природната й среда, с оглед нейното опазване. Регламентиране 

на допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, 

с оглед опазването им. 

 осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно- 

историческото наследство и природните забележителности 

 извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на 

последователност на реализирането им във времето. 

 

Изведените цел и задачи на ОУПО поставят изисквания за комплексно и 

интегрирано развитие на територията на общината и осигуряват мониторинга 

при реализацията на предвижданията му. 

 

1.4. Методически подход при разработване на ОУП на Община Пордим 

ОУП се разработва в етапите анализ и прогноза, което предопределя различните 

методически подходи към двете части на плана. 

Логическата рамка на разработката следва създаването на количествен и 

качествен анализ на процесите в устройственото планиране на общината и 

изграждане на реалистично проектно решение в следствие на този анализ. 

 

Основните методически подходи при разработване на аналитичната част 

включват: 

 Преглед на документи – Общински план за развитие на Община Пордим 

2014-2020 г., Интегриран план за обновяване на населените места в Община 

Пордим и др.; 

 Теренни проучвания; 

 Сравнителен и причинно-следствен анализ; 
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 Експертна оценка; 

 Обществени обсъждания, консултации и анкетни проучвания сред 

заинтересованите лица; 

 Изработване на картен материал чрез ГИС софтуери и създаване на онлайн 

база данни на обектите на недвижимото културно наследство (НКЦ). 

Методите, използвани при разработване на прогнозната част, са: 

 Синхронизиране с основните стратегически документи за развитие на 

общината; 

 Адресиране на проблемите, предизвикателствата и възможностите за 

устойчиво развитие на териториите; 

 Координация между визията за развитие на общината, заложена в ОПР, 

ИПОНМ и устройствените дейности заложени в ОУПО; 

 Обществени обсъждания, консултации и допитвания. 

 
Важна част от процеса на разработване на ОУП на Община Пордим е включване 

на заинтересованите страни и осигуряване на публичност в процеса на планиране и 

последващата реализация на плана. 
 

1.5. Общи положения при изработването на ОУП 

На основание чл.126 ал. 4 на ЗУТ, Общият устройствен план на общината се 

изработва в две фази както следва: 

- Първа фаза - Предварителен проект; 

- Втора фаза - Окончателен проект 

Съдържанието на проектно-проучвателните работи (ППР) по всяка фаза се 

определя от чл.18 и чл. 19 на Наредба № 01/8 на МРРБ за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове. Изпълнителят на проекта стриктно изпълнява тези 

нормативни изисквания за обхвата на ППР 

 

Нормативните актове, на базата на които се изработва ОУП, са: 
 Закон за устройство на територията с неговите последващи изменения, 

публикуван в ДВ бр. 27/07.2007 г. 

 Наредба № 01/8 на МРРБ 

 Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони 

 Наредба за екологична оценка на устройствените схеми и планове – 

МОСВ; 

 Програма Екологична мрежа “НАТУРА 2009” 

 Ведомствена нормативна уредба и др. 
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Използваната при разработването на аналитичната част информация е на 

база на официално публикуваните данни на Националния статистически 

институт, регионална служба “ГРАО”, експертни оценки и др. Графичната 

информация е на основата на топографски карти, кадастър и схеми, 

предоставени от съответните отдели на общинската администрация. 

Общият устройствен план на общината се изработва в М 1:25000 , а 

придружаващите то схеми – в М 1:50000 , или в други подходящи мащаби, 

когато се отнасят и за територии извън общината. 

 

2. Местонахождение, граници, пространствени и икономически връзки на 

различни нива 

 

 

 

 

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

административната област Плевен. В областта влизат също – Община Плевен, Община 

Белене, Община Гулянци, Община Долни Дъбник, Община Долна Митрополия, 

Община Искър, Община Левски, Община Никопол, Община Кнежа, Община Червен 

бряг. Общата Пордим е с площ 238,13кв.км., което е около 5,5% от територията на 

област Плевен (4 333.5 кв. км.). 
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В административно отношение, общината граничи с Община Плевен и Община 

Левски. На четвърто място е по територия спрямо съседните общини. 

Административният център на общината е град Пордим. В Общината се включват 8 

населени места – гр. Пордим, с.Борислав, с.Вълчитрън, с.Згалево, с.Каменец, 

с.Катерица, с.Одърне и с.Тотлебен. 

гр. Пордим е с площ 47,231 кв. км 

с. Борислав (старо име с. Смърдехча) е с площ 11,728 кв.км 

с. Вълчитрън е с площ 53,807 кв.км 

с. Згалево е с площ 29,069 кв.км 

с. Каменец е с площ 30,286 кв.км 

с. Катерица е с площ 7,079 кв.км 

с. Одърне е с площ 26,304 кв.км 

с. Тотлебен е с площ 32,628 кв.км 
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Графика № 1: Процентно измерение на площите на населените места 

 
 

Има шест функциониращи кметства – гр. Пордим и всички села с изключение на 

с. Катерица и с.Борислав. 
 

3. Характеристики и състояние на природни, социални, икономически и 

пространствени аспекти на Община Пордим 
 

3.1. Природни ресурси и условия 
 

3.1.1. Поземлени ресурси 

 
Територията на Община Пордим, възлиза на 23 813,20 ха. По-голяма част от 

територията на общината е заета от земеделска земя, следвана от урбанизираната 

територия. Следващата таблица показва видовете територии в Община Пордим по 

площ и в процентно отношение 

 
Таблица № 1: Видове територия в Община Пордим 

Вид територия Площ, ха % 

Урбанизирани територии 1439,89 6,03 

Земеделски територии 20045,31 84,18 

Горски територии 796,27 3,34 

Територии заети от води и водни обекти 529,52 2,22 

Територии на транспорта 631,56 2,65 

Техническа инфраструктура 8,98 0,04 

Терени за гробищни паркове 0,92 0,00 
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Терени със специално предназначение 360,75 1,51 

Общо: 23813,20 100,00 

Източник: ГИС на ОУПО 
 

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 Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на 

дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). 

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

защитените зони съгласно двете различни Директиви на Европейския съюз (за 

местообитанията и птиците) 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 видовите от директива 92/43/ЕЕС) 

 
Защитени територии 

По данни от Информационната система за защитени зони от екологична мрежа 

„Натура 2000” на територията на Община Пордим има следните защитени зони и 

защитени територии: 

 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 

цер(Quercus cerris) и летен дъб (Quercus robur), разположени 

предимно по левия географски бряг на река Осъм в Средната 

Дунавска равнина, северно от главен път Плевен-Русе. 

Територията й обхваща земите между селата Тотлебен, 

Обнова,  Българене,  Малчика,  Деляновци, Изгрев и 

Трънчовица. На север граничи с пътя Славяново-Бацова 

махала. 
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 Защитена зона „Обнова - Караман 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), Панонски гори с Quercus pubescens, 

Евро-сибирски степни 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 блатна костенурка, Шипобедрена костенурка, Шипоопашата 

костенурка 

 Риби: Распер, Черна (балканска) мряна, Обикновен щипок, Европейска 

горчивка 

  Безграбначни: Бисерна мида, Обикновен сечко, Бръмбар рогач, Буков 

сечко, Алпийска розаля 

 Растения: Четирилистно разковниче 

 
Защитени местности 

 Защитена местност “Пожара”, с.Борислав 

Местността е с площ 0,3 хектара в землището на с. Борислав. Обявена е като 

историческо място със Заповед № 22 от 8.01.1981 г. на председателя на Комитета за 

опазване на природната среда при Министерския съвет. Основната задача е опазване на 

уязвимите растителни съобщества – дъбови гори. 
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 Защитена местност “Вълчитрънска гора”, с.Вълчитрън 

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

растителни съобщества – дъбови гори 

 

3.1.2. Релеф 

Община Пордим е разположена в Централно Северна България, Дунавската 

равнинно хълмиста област. Преобладаващият релеф е равнинно-хълмист, а средната 

надморска височина е 183,5 м. Районът се отнася към Дунавската платформена 

равнина. Характерно е наличието на хълмове с 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 2-3мм/год. 

 

Графика № 2: Надморска височина на населените места 

 
 

 

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

в неравна местност известна под наименованието Згалевският баир. На запад от селото 

се намира най-високата точка на Северна България - Средния връх (303 м надморска 

височина). с. Тотлебен е населеното място с най-равнинен релеф в общината. 
 

3.1.3. Ерозия 

Ерозията на почвата е процес на разрушаване, пренасяне и отлагане на почвени 

частици чрез вятър, дъждовни и поливни води при протичане на естествени и/или 

антропогенни процеси. Загубата на почвен материал оказва съществено влияние върху 

функциите на почвата, както в мястото на проявлението на ерозията, така и върху 
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прилежащите територии. Ерозираните земи са със скъсен почвен профил, изсветлена 

повърхност, често набраздена от линейни ерозионни форми и води до силно 

намаляване на плодородието на почвата. Поради това тя е един от най-сериозните 

глобални фактори за деградация и опустиняване на почвите. Природните и стопанските 

условия на територията на България създават предпоставки за разпространението на 

водна, ветрова и иригационна ерозия. Наред с природно обусловените фактори, 

степента на проявление на почвената ерозия зависи и от човешката дейност. 

Неправилната обработка на почвата, обезлесяването и горските пожари също са 

съществени фактори, оказващи влияние върху този процес. Провежданите мероприятия 

за борба с това вредно явление са агротехнически, лесотехнически и хидротехнически. 

По данни на РИОСВ-Плевен няма сериозни проблеми по отношение на 

почвената ерозия. Единствено равнинният характер на областта е причина за проява на 

ветрова ерозия, която нанася щети, налагащи противоерозионни мероприятия. 

 

3.1.4. Климат 

Общината попада към умерено-континенталната климатична област, подобласт 

Севернобългарска. Средната температура на въздуха през месец януари е от –4°С до – 

2°С, през месец юли - от 23°С до 24°С. Средногодишната температура на въздуха е 11° 

- 12°С. Средната относителна влажност на въздуха е: 

- за м.януари над 80%; 

- за м.юли до 50%; 

- за м.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 равнинния 

характер на територията. Средните температури през най-горещия месец се движат 

между 30-35ºС. Есенните студени дни настъпват към средата на месец октомври. 

Преобладаващите ветрове са с посока запад. През месец януари 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. 

За района средногодишната сума на валежите е 578л/м². 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. 

 

3.1.5. Геоложка основа 

Община Пордим попада в централната част на Дунавската хълмиста равнина. В 

тектонско отношение Дунавската равнина притежава типично плацидна структура, 
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която се състои от дълбок палеозойски с херцинска възраст нагънат фундамент и 

дебелослойна почти хоризонтална мезозойско-терциерна надстройка (т.н. пластова 

платформа или плоча), която е покрита с плейстоценски льосов и льосовиден воал. 

Неговата максимална мощност достига 50-60 м, на места значително намалява, а 

другаде тази млада акумулативна покривка напълно липсва. 

По конкретно, геоложката основа на Община Пордим е изградена от льос, 

изветрели глинести пясъчници, мергелни кафяви глини, под които са водоносни 

пясъци. 
 

3.1.6. Почвена покривка 

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 

черноземи, типични черноземи, изложени черноземи, алувиално-ливадни, делувиално- 

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

тъмносиви горски, оподзолени черноземи 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. 
 

3.1.7. Растителност 

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 броя и са 

разпределени в територията както следва: 

 Летен дъб-м. „Брестовенски гори”-с. Борислав 

 Орех-м. „Игрището”-с. Борислав 

 Дъб-2 бр.в м. „Локвата”-с. Згалево 

 Бяла върба- м. „Локвата”-с. Згалево 

 Цер-с.Згалево, ул. „Хр.Ботев”№25 

 Дива круша-м. „Дрен”-гр. Пордим 

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

 Летен дъб-6 бр. в м. Дръмките, с. Тотлебен 
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3.1.8. Животински свят 

Видовете животни срещани по територията на Община Пордим са: 
Бозайници Птици Влечуги Безграбначни 

Обикновена полевка 

Полска мишка 

Лалугер 

Заек 

Къртица 

Катерица 

Сърна 

Дива свиня 

Лисица и др 

Чучулиги 

Каменарчета 

Лястовици 

Сива яребица 

Пъдпъдък 

Фазан 

Сойка  

Кос 

Гургулица 

Обикновен мишелов 

Гугутка 

Бял щъркел 
Домашно врабче и др. 

Зелен гущер 

Кримски гущер 

Смок мишкар и др 

Зелен скакалец 

Майски бръмбър 

Градински охлюв 

Бяла овощна 

пеперуда и др. 

Наблюдават се известни тенденции на намаление на броя на дива свиня, сърна, 

див заек, лисица, фазани и яребици. 
 

3.1.9. Хидрогеоложки условия 

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

постоянно течащи повърхностни води. Водните ресурси, които са с национално 

значение, на територията на общината, са преминаващата през землището на 

с.Тотлебен река Осъм и язовир Каменец в землището на с.Каменец. 
 

Язовир „Каменец” се образува от вливането на двете реки „Шаварна” и 

„Барата”. Река „Шаварна” започва на 2 км северно от селото Каменец извирайки 

от Згалевските възвишения, преминава през гр.Пордим, северно от с.Одърне и се 

слива в река “Барата” на 6 км. източно от селото. Двете реки продължават на 

изток под името “Шаварна”. 
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Средният годишен отточен обем за река „Осъм” е приблизително 400 милиона 

м³ вода. През пролетното пълноводие той е 50% от годишния. Оттокът се влияе 

от валежите, а те са неравномерно разпределени в течение на годината. Те имат 

своя максимум през м. юни и мин. през месец февруари. Подземното  

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

подхранване е около 45%, а снежното 15-20%. 

 
На територията на общината се намират 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 2 116,42 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 - - 

Извор- 
каптиран 

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

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

 

3.1.10. Изводи 

Основната част от територията на Община Пордим е заета от земеделски земи, 

като този факт предполага осъществяването и развитието на активни и 

разнообразни земеделски дейности. Релефът е предимно равнинен и хълмист и е 

част от Дунавската хълмиста равнина. Това обстоятелство допълнително създава 

благоприятни условия за развитие на едромащабно земеделие от гледна точка на 

уедряване на масиви и по този начин създава възможност за ефективност на 

инвестициите в земеделски дейности. Тази ефективност би била обусловена от 

възможността с определен обем инвестиции да се постигнат по-голям 

количествен и стойностен обем на продукцията, а оттам и на добавената стойност 

и печалба, формирана на база обем. Благоприятни са и климатичните условия на 

територията на общината, които допълнени от качеството на изброените площи 

от една страна и потенциала на хидроложките условия от друга създават 
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възможности за развитие на различни типове земеделие и разнообразие на 

земемеделските култури. Това би довело до по-висока добавена стойност на 

продукцията и оттам по-голям интерес за инвестиции в земеделие, както в 

земеделска техника, отглеждане и развитие на нови типове култури, така и в 

мелиоративни мероприятия и въвеждане на различни форми на поливно 

земеделие. 

 

 
3.2. Демографска характеристика 

Настоящата част е разработена в съответствие с изискванията на Плановото 

задание и в методическа последователност, отговаряща на вида на разработката. 

Като информационен източник за анализа се използват официални данни на 

Националния статистически институт (НСИ). Различните елементи на 

демографското развитие са изследвани за определени периоди време, според 

динамиката им и формиралите се тенденции за тяхното развитие. Анализът на 

демографската ситуация в общината е насочен към: 

1. Изследване на динамиката и тенденциите на демографските процеси в 

общината и сравнение с тези на страната. 

2. Сравнение на основните характеристики на населението на Община Пордим 

(брой, възрастово-полова структура, естествено и механично движение, 

образователно равнище, трудов потенциал и др.). 

3. Разработване на дългосрочни (20 годишни) прогнози с хоризонт до 2035 г. 

(съгласно Плановото задание този хоризонт е до 2030 г.) за броя на населението в 

Община Пордим 
 

3.2.1. Численост и динамика на населението 

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

сравнение с 2012 г. намалението на броя жители е със 137 души или 2,20%. 

Намалението в сравнение с 2000 г. е с 2 882 души или 32,14%. 

 
Таблица № 3: Население 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Насе 
лениe 

бр 

 

 

8 967 

 

 

8 075 

 

 

7 990 

 

 

7 907 

 

 

7 808 

 

 

7 654 

 

 

7 493 

 

 

7 420 

 

 

7 249 

 

 

7 114 

 

 

6 957 

 

 

6 353 

 

 

6 222 

 

 

6 085 

Източник: НСИ 

 

Ясно е изразена тенденцията за непрекъснато намаление на броя на жителите 

на Община Пордим в последните 13 години. Най-голямо е намалението, на база 

сравнение по поредни години е през 2001 г. спрямо 2000 г. - с 892 души или с 

10,00% и през 2011 г. спрямо 2010 г. - с 604 души или 9.00%.Намалението през 
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разглеждания период е сравнително плавно, с изключение на гореописаните по- 

резки изменения. Плавната динамика на процеса на намаление на населението 

показва, че по този показател Община Пордим достига оптимално ниво в 

последните години. Намалението в последните години, видно от анализираните 

данни, се дължи, както на естествения отрицателен прираст, така и на 

механичния такъв. Тази ниско интензивен темп на намаление показва, че в 

Общината има потенциал стопиране на процеса на намаление и установяване на 

сравнително постоянен брой жители със потенциални възможности за промяна на 

тенденцията. 

 
Графика № 3: Население 

 
Източник: НСИ 

 
От населените места в Община Пордим 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 

жители или 13.54% от общия брой на населението в общината. 
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Графика № 4: Брой жители по населени места - Община Пордим 

(Данни от преброяване към 01.02.2011 г.) 

 
* Данните за населението по населени места в Община Пордим са към 01.02.2011 г. и общият брой на 

жителите възлиза на 6 426 души. Разликата с представените по-горе данни се дължи на разликата в 

датите на представяне на данните от преброяването: 01.02.2011 г. и 31.12.2011 г. 

 

3.2.2. Движение на населението 

Обезпокоителни са данните по показатели „Естествен прираст” и 

„Механичен прираст”. 

Таблица № 4: Естествен прираст 

 

 
Година 

Естествен прираст 

България Област Плевен Община Пордим 

 
родени 

 
умрели 

 
прираст 

 
родени 

 
умрели 

 
прираст 

 
родени 

 
умрели 

 
прираст 

коеф. 

на 

ражд. 

коеф. 

на 

смърт. 

2010 75513 110165 -34652 2548 5123 -2575 58 199 -141 8,2 28,3 

2011 70846 108258 -37412 2394 4970 -2576 52 158 -106 8,1 24,7 

2012 69 678 109281 - 39600 2296 4986 -2690 59 183 -124 9,4 29,1 

2013 66578 104345 -37767 2154 4506 -2352 37 155 -118 9,4 29,1 

Източник: НСИ – 2013г 
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Отрицателната стойност на естествения прираст в периода 2010-2013г се е 

увеличил. По данни на НСИ, коефициентът на раждаемост в Община Пордим 

през 2012г е 9,4%, което ни показва ниска раждаемост. Едновременно с това, 

коефициентът на смъртността в общината през 2012г. е 29,1%, което в сравнение 

с цялата Област Плевен е на второ място, това обуславя високата смътност. 

Данните показват развитието на обезпокоителен процес, който води до 

обезлюдяване на по-малките населени места от общината. 

 
Таблица № 5: Механичен прираст 

 

 
Година 

Механичен прираст 

Р България Област Плевен Община Пордим 

 
заселени 

 
изселени 

 
прираст 

 
заселени 

 
изселени 

 
прираст 

 
заселени 

 
изселени 

 
прираст 

2013 104948 106056 -1108 3417 4671 -1254 106 125 -19 

Източник: НСИ – 2013г 

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

негативна, но не е толкова интензивна, както на национално ниво. Налице е 

процес на намаляване на населението, който ще има лоши последици за 

икономическото развитие на общината. В Община Пордим се наблюдава й 

временна или сезонна миграция, която до известна степен е вътрешна /в 

общината/. Чрез изпълнението на целите на ОУП до голяма степен тази 

тенденция трябва да се овладее, като при постигане на положителен механичен 

прираст вследствие на инвестиции или откриване на работни места много бързо 

ще се повлияе и на другия показател – естествен прираст като цяло. Завръщането 

на хора в трудоспособна възраст и/или привличането им в Община Пордим като 

атрактивно място за развитие и живот ще повлияе и на двете негативни 

тенденции. 

Нарастването на обема на миграцията е продиктувано от икономически 

причини и най-вече търсене на работни места. Миграцията засяга предимно хора 

в активна възраст и процесът е свързан с все по-интензивно преразпределение на 

населението и най-вече струпването му в големите градове за сметка на малките  

и средни селища. В резултат на механичното изселване допълнително се влошава 

възрастовата структура на населението, което дава негативно отражение върху 

социално-икономическото развитие на 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 тези фактори се 

отнасят недостатъчната материална осигуреност на семействата, намаляването на 

фертилния контингент през последните години, изменението във фертилното 
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поведение и психическата нагласа за малко деца, снижаването на жизнения 

стандарт, безработицата и др. 
 

3.2.3. Структури на населението 

Възрастовата структура на населението в Община Пордим е със сравнително 

неблагоприятен профил, с оглед на потенциала за възпроизводство и 

мобилизация на трудова сила. Относителният дял на лицата над трудоспособна 

възраст е 32%, а делът на населението в подтрудоспособна възраст – 18%. 

Населението в трудоспособна възраст съставлява 50% от общия брой на 

населението.    За    град    Пордим    данните    са    по-благоприятни    за  сегмент 

„трудоспособна възраст”, където се отчитат 7,29% повече спрямо тези на 

общината, но с 6,77 % по-малко спрямо областта и 5,82 % по-малко спрямо 

данните за страната. Изключително неблагоприятен е високия ръст на население 

„надтрудоспособна възраст”. В този сегмент селата Катерица и Борислав, според 

данните от последното преброяване през 2011г, отчитат съответно 22,74% и 

21,67% повече от данните за общината, с 37,54% и 36,47% повече от данните за 

областта, с 36,69% и 35,61% повече от данните за страната, което води до извода 

за процес на застаряване на населението в общината. Това, от една страна, 

ограничава възможностите за естествено възпроизводство на населението, а от 

друга – ограничава трудовия контингент. 

 
Таблица № 6: Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 01.02.2011 

г. по статистически зони, статистически райони, области и общини 

 
Регион 

 
Общо 

Подтрудоспособна 

възраст 

Трудоспособна 

възраст 

Надтрудоспособна 

възраст 

0-18 19-64 65+ 

ОБЩО ЗА 

СТРАНАТА 

 

7 364 570 
 

1 352 857 
 

4 650 316 
 

1 361 397 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 131 152 23 973 84 059 23 120 

ОБЩИНА ПОРДИМ 6 426 1 127 3 215 2 084 

ГР.ПОРДИМ 2001 423 1 147 431 

С.БОРИСЛАВ 183 17 67 99 

С.ВЪЛЧИТРЪН 1057 125 472 460 

С.ЗГАЛЕВО 686 136 326 224 

С.КАМЕНЕЦ 886 106 463 317 

С.КАТЕРИЦА 87 3 36 48 

С.ОДЪРНЕ 963 193 476 294 

С.ТОТЛЕБЕН 563 124 228 211 

Източник: НСИ – 2011г 
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Представените графики представят нагледно съотношенията между трите 

възрастови групи на национално, областно и общинско ниво. Вижда се 

значителната разлика между броя на хората в надтрудоспособна възраст  за 

сметка на тези в трудоспособна. Броят на хората в трудоспособна възраст в 

Община Пордим в процентно изражение спрямо общия брой на населението е с 

над 13% по-нисък в сравнение със същия показател на национално ниво и над 

14%-на областно. Същевременно, като паралелно съотношение спрямо общия 

брой на населението може да се идентифицира по-високия брой на хората в над 

трудоспособна възраст в Община Пордим-с 14,80% повече от Област Плевен и 

13,94% от страната. Разликата в съотношенията между лицата в 

подтрудоспособна възраст е в рамките на 1%. Тези данни свидетелстват косвено 

за отрицателния механичен прираст в Общината и то най-вече на население в 

трудоспособна възраст. 

 
Таблица № 7: Възрастови групи (навършени години) 

 Възрастови групи (в навършени години) 

Населени 

места 

 

0-4 
 

5-9 
10- 
14 

15- 
19 

20- 
24 

25- 
29 

30- 
34 

35- 
39 

40- 
44 

45- 
49 

50- 
54 

55- 
59 

60- 
64 

65- 
69 

70- 
74 

75- 
79 

80- 
84 

 

85+ 

ПОРДИМ 241 277 269 340 299 248 258 308 365 339 383 427 588 516 510 542 319 197 

ГР.ПОРДИМ 107 104 93 119 125 112 103 120 135 133 151 125 143 118 112 106 58 37 

С.БОРИСЛАВ 3 3 7 4 3 3 3 5 14 3 2 13 21 28 24 23 11 13 

С.ВЪЛЧИТРЪН 27 20 33 45 37 30 40 35 60 42 63 66 99 102 103 127 81 47 

С.ЗГАЛЕВО 24 32 31 49 34 26 25 31 27 27 34 49 73 57 52 57 37 21 

С.КАМЕНЕЦ 20 25 26 35 39 20 42 38 40 55 55 68 106 67 87 82 59 22 

С.КАТЕРИЦА 3 0 0 0 2 0 0 1 4 5 3 9 12 7 18 11 7 5 

С.ОДЪРНЕ 47 45 41 60 43 40 30 48 55 48 50 74 88 76 68 83 39 28 

С.ТОТЛЕБЕН 10 48 38 28 16 17 15 30 30 26 25 23 46 61 46 53 27 24 

Източник: НСИ –01.02.2011 
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Графика № 5: Дял на населението по възрастови групи – Община Пордим 

2011 г. 
 

Източник: НСИ –01.02.2011 

 

 

Видно от представената графика най голям е делът на населението на възраст 

от 60 до 79 г. - 33.55% от общия брой на населението в Община Пордим. Това 

съотношение е по-ясно изразено в селата от Общината - средно 40.59% , а в гр. 

Пордим делът на лицата в тази възрастова група спрямо общият брой жители на 

града е значително по-малък - 23.94%. Този дял се обуславя от фактът, че в града 

се намира основна част от населението в трудоспособна възраст, заето в 

основните административни, социални и бизнес структури от една страна, както  

и че в гр. Пордим се намират най-големите училища и най-голям брой детски 

градини на територията на Общината, което предполага по-голям общ дял на 

лицата в под и над трудоспособна възраст (съответно - 21.14% и 50.17% или  

общо 71.31%). Общо за общината е най-малък делът на лицата в 

подтрудоспособна възраст - 17.54%. Този факт се дължи на трайното 

обезлюдяване на общината, в частност на преобладаващата смъртност над 

раждаемостта, както и на напускането на селищата от общината на хора в активна 

възраст. 
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Данните за етническата структура на населението са на база последното 

преброяване на населението през 2011 година. Етническата принадлежност е 

регистрирана според самоопределянето на гражданите. Като цяло в Община 

Пордим анкетираните лица са се самоопределили, че попадат в българската 

етническа група (91,8%). На територията на Община Пордим живее по-голям 

процент население от турска етническа група в сравнение със средното за Област 

Плевен, но по-малък в сравнение със средното за страната (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%).Гражданите в с.Катерица са се 

определили изцяло в българската етническа група, следвана от гр.Пордим с  

95,8% от всички етноси. Населеното място с лица, най-много самоопределили се 

в турската етническа група е с.Одърне (29,0% от всички етноси) следвано от 

с.Борислав (19,9% от всички етноси), в ромската етническа група е гр.Пордим 

(2,0% от всички етноси) следван от селата Каменец (1,6% от всички етноси) и 

Згалево (1,5% от всички етноси), а в друга етническа група е отново с.Одърне. На 

следващата таблица и графика са показани взаимовръзките както в отделните 

населени места така и като цяло за Община Пордим. 

Таблица № 8: Относителен дял на етносите, 2011 година 

 

 

 
 

Област 

Община 

Населено място 

 

 
Брой лица, 

отговорили на 

доброволния 

въпрос за 

етническа 

принадлежност 

общо 

 

 

 
 

Етническа група 

 

 

 

 
Не се 

самоопределям 

Българск

а 
Турска Ромска Друга 

ОБЩО ЗА 

СТРАНАТА 
6680980 5664624 588318 325343 49304 53391 

ОБЛАСТ 

ПЛЕВЕН 
240265 219612 8666 9961 826 1200 

ОБЩИНА 

ПОРДИМ 
5942 5452 377 69 3 41 

ГР.ПОРДИМ 1847 1769 24 37 - 17 

С.БОРИСЛАВ 176 140 35 1 - - 

С.ВЪЛЧИТРЪН 1007 978 20 8 - 1 

С.ЗГАЛЕВО 616 597 7 9 - 3 

С.КАМЕНЕЦ 807 786 8 13 - - 

С.КАТЕРИЦА 87 87 - - - - 

С.ОДЪРНЕ 952 664 276 1 3 8 

С.ТОТЛЕБЕН 450 431 7 - - 12 

Източник: НСИ – 2011г 
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Графика № 6: Съотношение между етностите – във всяко населено място в 

Община Пордим към 2011 г. 

 
1800 

      

1600      

1400      

1200      

1000      

800      

600      

400      

200      

0  
Българска 

 
Турска 

 
Ромска 

 
Друга 

 
Не се само-определям 

ГР.ПОРДИМ С.БОРИСЛАВ С.ВЪЛЧИТРЪН С.ЗГАЛЕВО С.КАМЕНЕЦ С.КАТЕРИЦА С.ОДЪРНЕ С.ТОТЛЕБЕН 
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3.2.4. Икономическа характеристика на населението 

При изследванията в тази област се използват данни на Дирекция „Бюро по 

труда” – Левски. Икономически активните лица в Община Пордим възлизат на 

1938 лица и представляват 1,8% от икономически активните лица в Област 

Плевен и около 0,05% от икономически активните в България. 

Към 31.12.2010г. общият брой на регистрираните безработни в Дирекция 

„Бюро по труда” - Левски е 401 души, с 12,06% (55 души) спад спрямо 2009г. 

Равнището на безработицата към 31.12.2010г. е 20,69%, което представлява 

намаление с 2,84 пункта спрямо 31.12.2009г. 

Най-голям относителен дял имат регистрираните безработни с начално и по- 

ниско образование – 38,9% (156 души), намаление с 5,45% (9 души) спрямо 2009 

г. 

Средногодишният брой на регистрираните безработни с основно образование е 

94 души запазвайки се спрямо 2009г. 

Най-голям относителен дял имат регистрираните безработни над 55 годишна 

възраст –22,69% (91 души), намаление с 1,08% (1 човек) спрямо 2009г 

19,45% (78 души) е делът на регистрираните безработни от възрастовата група 

от 19 до 29 години. 
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Към  31.12.2011г.  общият  брой  на  регистрираните  безработни  в  Дирекция 

„Бюро по труда” - Левски е 406 души, с 1,25% (5  души)  увеличаване спрямо 

2010г. 

Равнището на безработицата към 31.12.2011г. е 20,95%, което представлява 

увеличение с 0,26 пункта спрямо 31.12.2010г. 

Най-голям относителен дял имат регистрираните безработни с начално и по- 

ниско образование – 39,66% (161 души), увеличение с 3,21% (5 души) спрямо 

2010г. 

Средногодишният брой на регистрираните безработни с основно образование е 

102 души, увеличавайки се с 8 души спрямо 2010г. 

Най-голям относителен дял имат регистрираните безработни над от 19 до 29 

години –24,14% (98 души), увеличение с 25,64% (20 човека) спрямо 2010г 

22,91% (93 души) е делът на регистрираните безработни от възрастовата група 

над 55 години. 

Към  31.12.2012г.  общият  брой  на  регистрираните  безработни  в  Дирекция 

„Бюро по труда” - Левски е 453 души, с 11,58%  (47 души) увеличаване спрямо 

2011г. 

Равнището на безработицата към 31.12.2012г. е 23,37%, което представлява 

увеличение с 2,42 пункта спрямо 31.12.2011г. 

Най-голям относителен дял имат регистрираните безработни с начално и по- 

ниско образование – 37,31% (169 души), увеличение с 4,97% (8 души) спрямо 

2011г. 

Средногодишният брой на регистрираните безработни с основно образование е 

116 души, увеличавайки се с 14 души спрямо 2011г. 

Най-голям относителен дял имат регистрираните безработни над 55 годишна 

възраст –23,84% (108 души), увеличение с 16,13% (15 човека) спрямо 2011г 

19,87% (90 души) е делът на регистрираните безработни от възрастовата група 

от 19 до 29 години. 

Към  31.12.2013г.  общият  брой  на  регистрираните  безработни  в  Дирекция 

„Бюро по труда” - Левски е 407 души, с 10,15%   (46 души) намаление спрямо 

2012г. 

Равнището на безработицата към 31.12.2013г. е 21,00%, което представлява 

намаление с 2,37 пункта спрямо 31.12.2012г. 

Най-голям относителен дял имат регистрираните безработни с начално и по- 

ниско образование – 38,08% (155 души), намаление с 8,28% (14 души) спрямо 

2012г. 

Средногодишният брой на регистрираните безработни с основно образование е 

80 души, намалявайки се с 36 души спрямо 2012г. 
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Най-голям относителен дял имат регистрираните безработни над 55 годишна 

възраст –24,08% (98 души), намаление с 9,26% (10 човека) спрямо 2012г 

21,38% (87 души) е делът на регистрираните безработни от възрастовата група 

от 19 до 29 години. 

 
Таблица № 9: Регистрирани безработни в Община Пордим за периода 2009-2014г 

 31.12.2009г 31.12.2010г 31.12.2011г 31.12.2012г 31.12.2013г 30.4.2014г 

Брой регистрирани 
безработни в Община 

Пордим 

 

456 
 

401 
 

406 
 

453 
 

407 
 

465 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” - Левски 

 

Графика № 7: Равнище на безработицата в Община Пордим за периода 2009 

– 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” - Левски 

 

Въпреки спада на равнището на безработица в Община Пордим през 2013г 

само до април 2014г, равнището на безработица се е увеличила с 14,24%. Броят 

на безработните е нараснал с 58 души спрямо 2013г. 

Таблица № 10: Възрастова структура на регистрираните безработни 
 31.12.2009г 31.12.2010г 31.12.2011г 31.12.2012г 31.12.2013г 30.4.2014г 

До 19 години 22 9 18 16 14 7 

от 20 до 24 години 34 23 43 41 43 50 

от 25 до 29 години 35 46 37 33 30 32 

от 29 до 55 години 273 232 215 255 222 247 

над 55 години 92 91 93 108 98 129 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Левски 
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Графика № 8: Процентно разпределение на безработицата по възрастови 

групи за 2013г 
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Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Левски 

 

 
 

3.2.5. Предизвикателства пред демографското развитие: 

 
 Отрицателен естествен и механичен прираст в общината; 

 
 Тенденция на намаляване на постоянното население в общината; 

 
 Необходимост от повишаване на нивото на образование; 

 
 Тенденцията за намаляване броя на населението на общината и 

нарастването на дела на хората в надтрудоспособна възраст за сметка на 

тези в подтрудоспособна възраст. 

 

 
3.3. Икономическо развитие и инвестиционна активност 

да се напише 

В настоящият момент Европа се намира на границата на два програмни 

периода. Процесът на планиране за периода 2014-2020 г. обаче протича в много 

сложна, нестабилна и динамична международна икономическа  среда. 

Публичните субекти не могат да планират инвестициите и да подготвят 

бюджетите си без да вземат под внимание състоянието и поведението в условия 

на икономическа криза на частните инвеститори. Това поведение се 

характеризира с предпазливост и много по-сериозно анализиране на условията за 

инвестиции и развитие на бизнес. Икономическата криза има и друго отражение 
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върху това поведение – инвеститорите имат достъп до много по-ограничен 

кредитен ресурс, като именно поради тази причина те много по-прецизно 

осъществяват процеса на бизнес планиране. Екипът на ДЗЗД „ГАМАТРИ 

КОНСУЛТ” счита, че анализът на икономическото развитие трябва да отчете 

тенденции и да обхване настоящата ситуация, но най-вече да даде характеристика 

на инвестиционната активност и предложения за подобряване на средата за нея. 

От по-различна гледна точка би могло да се счете, че кризата има и положителни 

ефекти върху бизнеса. Много региони биха могли да се възползват от 

поведението на инвеститорите, като им предложат условия за инвестиране, 

характеризиращи се с подходяща инфраструктура, квалифицирана работна ръка, 

постоянна готовност за съдействие. Именно повишаването на инвестиционната 

активност води до подобряването на основни икономически показатели за 

региона като Брутен вътрешен продукт и Брутна добавена стойност, които ще 

разгледаме по-долу в анализа. Нашата цел е не да представим единствено данни и 

коментари, а да идентифицираме възможности, които Община Пордим би могла 

да предостави за развитие на бизнес. Именно такава е и целта на Интегрирания 

план за обновяване на населените места в контекста на стратегия „Европа 2020”. 

Основните насоки за развитие на общината трябва да кореспондират с целите на 

стратегията, а именно: 

1. Трудова заетост 

2. НИРД 

3. Климатични промени и енергия 

4. Образование 

5. Бедност и социално включване 

И петте цели на стратегията са в много тясна връзка с настоящата 

икономическа ситуация и бъдещото икономическо развитие. В тази насока трябва 

да бъдат инвестициите и проектите на Община Пордим в следващия програмен 

период. 

Основни показатели, който характеризират размера на икономиката са Брутния 

вътрешен продукт (БВП) и Брутната добавена стойност (БДС). БДС е измерител 

на икономиката по метода на предлагането (от аграрния сектор, индустрията и 

услугите). Двата показателя могат да се разглеждат в тясна връзка, като БВП се 

изчислява като сума от потреблението (частно и държавно), инвестициите (в 

основен капитал и запаси) и нетния износ (износ минус внос). Принципно БВП е 

равен на БДС + корективите (нетните данъци и субсидиите). Поради липса на 

статистически изследвания на ниво община изследването на основните 

икономически показатели е извършено на сравнителна база на национално ниво, 

ниво район за планиране и област. Получените изводи до голяма степен се 

отнасят и до състоянието на общинската икономика. 

През 2014 г. по предварителни данни на национално ниво БВП е в размер на 82 

164 млн. лв., като увеличението спрямо 2010 г. е с 10 260 млн. лв. или с над 
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12.49 %, а в сравнение с 2012 г. увеличението е с 2 119.69 или с 2.58%. През 2014 

г. размерът на БВП е най-голям в сравнение с предходните 15 години. 

 
Графика № 9: Брутен вътрешен продукт – национално ниво 
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В представената графика за изменение на БВП спрямо предходната година е 

видно, че е най-висок ръста през 2011 г., спрямо 2010 г. 

На ниво Северозападен район също е налице колеблива тенденция за 

увеличение на БВП, липсва обаче трайният характер на увеличението на БВП на 

национално ниво. Данните по райони за планиране са до 2012 г., все пак може да 

се направи необходимото сравнение за да се проследи тенденцията в района по 

този показател. Най-високо ниво на БВП се наблюдава през 2012 г., когато той 

възлиза на 5 685 млн. лв., и е по-висок в сравнение с 2005 г. с 1 164 млн. лв или с 

27.19%. През следващите две години обаче се наблюдава спад в размера на БВП: 

за 2009 г. – 356 млн. или 6.53% и през 2010 г. – 386 млн. лв. или 7.08%. 

Графика № 10: Брутен вътрешен продукт – Северозападен район 
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При сравнението по години е видно, че има сериозен спад на БВП за 

Северозападния район на планиране през 2009 и 2010 г. Тази тенденция доказва 
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още веднъж сериозното влияние на финансовата криза върху регионалната 

икономика, тъй като точно това са годините на най-сериозна тежест на 

финансовата криза върху множество икономически сектори. 

 
Значителната разлика в темповете на увеличение на БВП на национално и 

регионално ниво се дължи на съществените различия в икономическото развитие 

на регионите в България. Ръстът на БВП на национално ниво се дължи в огромна 

степен на непрекъснато увеличаващия се дял в него на Югозападния район за 

планиране, в който е разположена столицата София. 

 
Графика № 11: Увеличение на БВП по райони за планиране (2006-2012) 

 

 

Различните темпове на увеличение на БВП в различните райони за планиране 

обуславят и огромната разлика в съответния дял, който те имат в националния 

БВП. Видно от таблицата по-долу Северозападния район за планиране е с най- 

нисък дял в националния БВП. 
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Графика № 12: Дял в БВП на районите за планиране (2012) 

 
 

Делът на Северозападен район в общия БВП г. намалява от 8.52% през 2006 г. 

до 7.07% през 2012 или с 1.45%. 

 
Област Плевен отбелязва колеблива тенденция на икономическо развитие по 

показател БВП в периода 2009-2012 г. Брутният вътрешен продукт за областта 

през 2011 г. възлиза на 1 400 млн. лв., като увеличението спрямо 2010 е с 157  

млн. лв. или 10.68%, а спрямо 2011 г. се наблюдава намаление с 37  млн. лв. или  

с 2.22% 

 
рез 2011 г. Област Плевен произвежда близо 29% от БВП на Северозападния 

район за планира, като по този показател е на второ място в района след област 

Враца. 
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Графика № 13: Дял в БВП на областите в Северозападен район за планиране 

(2012) 

 
 

 

Равнището и темповете на развитие на областната икономика продължават да 

са свързани с последиците от преструктурирането на индустрията и ликвидацията 

на структуроопределящи предприятия, което оказва отрицателен ефект и върху 

икономическите различия на местно ниво. В тази връзка трябва да се отчете и 

влиянието на световната икономическа криза върху икономиката на страната, в 

частност на Северозападния район и област Плевен. 

 
Чрез показателя Брутна Добавена Стойност /БДС/ се измерва 

производителността на икономиката. 

 
В периода 2008-2014 г. се наблюдава трайна тенденция на увеличение на 

стойността на БДС. Докато през 2008 г. тя е на стойност 59 727 млн. лв., то през 

2014 стойността нараства до 70 666 млн. лв. Увеличението е с 10 939 млн. лв или 

с над 18.31%. Темпът на увеличение обаче е непостоянен – докато през 2011 

спрямо 2010 г. увеличението 6 191 млн. лв или с 9.97%, то през 2013 спрямо 2012 

и през 2014 спрямо 2013 увеличението е съответно само с 0.36% и 2.23%. 
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Графика № 14: БДС национално ниво 
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Основен сектор, който формира Брутната добавена стойност на национално 

ниво са Услугите. Този сектор значително превъзхожда по обем продукция 

останалите сектори на Селското и горско стопанство и Индустрията, като в него 

се произвежда близо 2/3 от целия обем на БДС за страната. 

 
Графика № 15: Разпределение на БДС по сектори - национално ниво (2012 г.) 

 
В сравнение с 2008 г. БДС през 2012 г. се е изменил по сектори, както следва: 

 Селско и горско стопанство – намаление с 530 млн. лв. или с 12.38% 

 Индустрия – увеличение с 2 694 млн. лв. или с 14.94% 

 Услуги – увеличение с 515 млн. лв. или с 18.66.76% 
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Графика № 16: Изменение на БДС по сектори - национално ниво 

 
 

В Северозападния район за планиране по отношение на нивото на БДС е 

налице тенденция за неравномерно увеличаване на размера на БДС през периода 

2006-2012 г. През 2012 тя е 4 868 млн. лв. и се е увеличила с 1 108 млн. лв или с 

29.48% в сравнение с 2006 г. 

 
Графика № 17: Изменение на БДС в Северозападен район 
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Отново, както и при показателя БВП Северозападен район има най-нисък 

принос в БДС на национално ниво. През 2010 г. делът на БДС на района в общия 

за страната е само 7.07%, което означава, че той е най-бедният в страната. 

 
Графика № 18: Разпределение на БДС по райони на планиране в България 2012 г. 

 
В Северозападния район за планиране, сходно на ситуацията на национално 

ниво отново най-голям дял в размера на Брутната добавена стойност има секторът на 

Услугите. 

Графика № 19: Разпределение на БДС по сектори Северозападен район за планиране 

2012 г. 
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В сравнение с 2006 г. през 2012 г. Брутната добавена стойност по сектори в 

икономиката на Северозападния район се изменя, както следва: 

 
 Селско и горско стопанство – увеличение със 72 млн. лв. или с 12.22% 

 Индустрия – увеличение с 523 млн. лв. или с 43.41% 

 Услуги – увеличение с 514 млн. лв. или с 25.53% 

 
Графика № 20: Изменение на БДС по сектори за Северозападен район 

 
 

Тенденцията на изменение се различава от тази на национално ниво. С развитие 

на традиционните земеделски дейности в района в сектор Селско стопанство се 

наблюдава увеличение на БДС, макар и в много малък размер. Силно впечатление 

прави високия ръст на БДС в сектор Индустрия, като може да се направи извод, че в 

резултат на преструктуриране на икономиката индустриалният сектор бележи 

значителен растеж през 2012 г. в сравнение с 2006 г. Все още обаче неговият дял е 

много малък в сравнение с този на сектор „Услуги”. За да се увеличат дяловете на 

Сектори Селско стопанство и Индустрия и икономиката на национално и регионално 

ниво да бъде по-производителна, респективно конкурентна, е необходимо да се 
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икономическото развитие и на местно ниво. Със своето географско местоположение 

общината има потенциал да се превърне в привлекателен център на инвеститорите и в 

двата сектора. Увеличаването на делът на двата сектора сектор ще доведе до 

увеличението и на другия показател, измерващ размера на икономиката – БВП. 

Цялостното увеличение на БВП ще бъде ефект от увеличаването на износа и брутното 

капиталообразуване, което ще бъде в резултат на нарасналия дял в БДС на 

промишления сектор. 

 

В област Плевен Брутната добавена стойност през 2012 г. възлиза на 1 400 млн. 

лв., като в сравнение с общата стойност на БДС през 2010 г. се наблюдава увеличение 

със 130 млн. лв. или 10.24%, а в сравнение с 2011 г. се наблюдава намаление с 49 млн. 

лв. или с 3.38% 

В сравнение с 2010 г. през 2012 г. обемът на Брутната добавена стойност , 

създадена в икономиката на Област Плевен се изменя по сектори, както следва: 

 Селско и горско стопанство – увеличение със 27 млн. лв. или с 19.42% 

 Индустрия – увеличение с 107 млн. лв. или с 38.91% 

 Услуги – намаление с 4 млн. лв. или с 0.47% 

През 2012 г., в сравнение с 2011 г. Брутната добавена стойност, създадена от 

предприятията в областта намалява във всички сектори: 

 Селско и горско стопанство – намаление със 4 млн. лв. или с 2.35% 

 Индустрия – намаление с 18 млн. лв. или с 4.50% 

 Услуги – намаление с 26 млн. лв. или с 2.96% 

Графика № 21: Изменение на БДС по сектори за област Плевен 
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В сравнение с останалите области в Северозападен район на планиране област 

Плевен се нарежда на второ място по обем на създадена БДС след област Враца. 
 

Графика № 22: Дял в БДС на областите в Северозападен район за планиране (2012) 

 
Много е важно да се отбележи, че поради липса на данни на общинско и градско 

ниво анализът на тези основни показатели е направен на национално, регионално и 

областно ниво. Безспорен факт е обаче, че откроените тенденции са сходни и могат да 

се отнесат и за самата Община Пордим, като открояват няколко основни извода: 

 Налице е неустойчива икономическа среда 

 Нисък ръст на икономическо развитие, което остава далеч под средното 
за ЕС. В същото време, то е над средното за района за планиране, което 
показва потенциал за растеж. 

 Налице е пасивно поведение на икономическите субекти, като това 

предопределя консервативния характер на икономиката на този етап. 

 Много сериозни различия в икономическото развитие по региони. Освен 

Югозападния район за планиране всички остават сред най-бедните в ЕС. 

 Ниска конкурентоспособност. Липса на иновации. 

 Изоставане на Северозападен район спрямо национално ниво, но по- 

добър ръст на Област Плевен от средния за Северозападна България 
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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. В Община Пордим има създадени сдружения за напояване. 

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. 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 тоя етап не са прекалено сериозни и ремонта е осъществим. 

 

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 
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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 с.Борислав 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 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” 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 посочените по-горе относително запазени съоръжения, 

да бъдат създадени нови структури за поддържане и подходящи, икономически 

изгодни условия за земеделските производители за напояване на обработваните 

от тях земеделски земи. 
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Селскостопанското производство в общината се осъществява от земеделски 

производители - арендатори, наематели кооперации и ползватели на земеделска 

земя регистрирани по Наредба №3/29.01.1999 год. за създаване и поддържане на 

Регистър на земеделските производители. 

От гледна точка на отглежданите култури, най-голям дял заемат овощните 

градини, с 23.58%, намиращи се основно в с.Вълчитрън. Много голям е дялът на 

изоставените трайни насаждения, който достига до 50.33%, което показва или че 

има голяма миграция на населението и/или няма достатъчно стимулиране на 

населението, от страна на държавата (в частност общината) за използване на 

цялата обработваема площ. 

Таблица № 11: Видове култури и площ към 06.2014г 
 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 

Тр. 
Насаждения 

- - - - - - - - 1 12,44 - - 1 6,00 - - 

Овощна 
градина 

5 39,53 - - - - 909 1049,29 32 103,97 - - - - 98 152,96 

Лозе 1 4,00 172 100,35 328 359,23 387 239,53 235 218,34 56 49,506 33 44,31 4 4,45 

Др.тр. 
насажден. 

- - - - - - - - - - - - 9 181,17 - - 

Изостав. 
тр.нас. 

63 903,78 - - 24 924,68 23 628,58 137 345,56 - - 2 58,72 2 11,58 

Гора в 
зем.земи 

20 55,07 - - 1 193,14 - - 8 15,49 - - - - 2 5,93 

Източник: Общинска служба по земеделие гр.Пордим – 

2014г 

Графика № 23: Процентно разпределение на площта на културите 
 

 
Гора в зем.земи 

4,72% 

Тр. Насаждения 

0,32% 

 
 

Овощна градина 

23,58% 

 
 
 
 
 

 
Изостав.тр.нас. 

50,33% 

 

Лозе 

17,87% 

 
Др.тр.насажден. 

3,17% 
 

Източник: Общинска служба по земеделие гр.Пордим – 

2014г 
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Животновъдството е съсредоточено в частния сектор, като запазва 

традициите за отглеждане на основните видове животни, както в областта, така и 

на територията на Община. 

По данни на Общинската служба по земеделие в селата Згалево, Катерица, 

Одърне и Тотлебен няма развито животновъдство. Основно се отглеждат овце, 

като най-голям брой овцеферми се намират на територията на с.Вълчитрън. 

 
Таблица № 12: Видове ферми на територията на Община Пордим към 06.2014г 

 Пордим с. Борислав с. Вълчитрън с. Каменец 

Брой 
Площ 
в дка 

Брой 
Площ 
в дка 

Брой 
Площ в 

дка 
Брой 

Площ 
в дка 

Животнов. ферма - - - - - - 6 19,00 

Кравеферма - - - - - - 5 9,82 

Овцеферма 2 2,09 - - 5 19,21 3 1,10 

Птицеферме 1 5,99 - - 3 146,29 - - 

Др. животн ферма 2 14,29 1 0,69 - - - - 

Източник: Общинска служба по земеделие гр.Пордим – 

2014г 
 

Графика № 24: Процентно разпределение на видовете ферми 
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В с.Борислав се намира първата племенна ферма за щрауси в България – ферма 

за щрауси „BULOSTRICH”, където освен птици за угояване се люпят и птици за 

разплод с доказани качества. Отглеждат се щрауси за месо, яйца, пера и кожи, 

както и птици за разплод. Фермата разполага със собствен инкубатор и люпилня, 

а за най - малките пиленца са изградени две специални помещения. Продукцията 

се реализира на вътрешния и външния пазар. Фуража се приготвя на място във 

фермата. Фермата работи и като туристически обект и е отворена за посещения. 
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Горските територии в Община Пордим са залесени най-много с широколистни 

гори, които се срещат най-много в с.Катерица, простиращи се на площ от 

880,82дка. Най-големите залесени територии се намират в границите на 

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

Таблица № 13: Видове горски територии на територията на Община Пордим към 

06.2014г 
 Пордим с. Борислав с. Згалево с. Вълчитрън с. Каменец 

Брой 
Площ 
в дка 

Брой 
Площ 
в дка 

Брой 
Площ в 

дка 
Брой 

Площ в 
дка 

Брой 
Площ 
в дка 

Залесена 
територия 

3 6,50 3 266,05 24 1440,86 75 2674,14 2 4,46 

Широколист. 
гора 

263 631,70 - - - - 2 2,20 - - 

Източник: Общинска служба по земеделие гр.Пордим – 

2014г 

 
 с. Катерица с. Одърне с. Тотлебен 

Брой 
Площ 
в дка 

Брой 
Площ 
в дка 

Брой 
Площ 
в дка 

Залесена 
територия 

- - 4 736,99 7 2,95 

Широколист. 
гора 

211 
880,8 

2 
- - 242 660,19 

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

 
 

Графика № 25: Процентно разпределение площите от залесена територия 
Пордим 
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Източник: Общинска служба по земеделие гр.Пордим – 

2014г 
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3.3.2. Промишленост 

Броят на предприятията в нефинансовия сектор на територията на общината 

през 2012 година е 123бр, което е с 3,4 % повече от 2011 година. В община 

Пордим работят 1,3% от предприятията в област Плевен през 2012 г. (9 371 бр.) 

Предимно се разрастват микро предприятията в общината, което е характерна 

тенденция в цялата страна. Относителният им дял 85,4% от всички регистрирани 

предприятия през 2012 г. с заети лица под 9 души и 13% на предприятията са със 

заети лица между 10 и 49 души. 

Графика № 26: Брой стопански единици в Община Пордим разпределени по брой заети 

лица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много интересна тенденция се откроява в промяната на броя на заетите лица в 

посочения период. Големите предприятия не са характерни за бизнеса в Община 

Пордим Наблюдава се тенденция на увеличение на микропредприятията, а 

малките предприятия подържат относителния си дял. 

 
Предприятията трябва да се разглеждат в две насоки – като инвеститори, които 

осигуряват заетост и формират делът на БДС и като данъчни субекти. Откроява 

се тенденция в промяната на броя на заетите лица в посочения период. Трябва да 

се има предвид, че намаляването на персонала и свиването на производството 

оставя свободни производствени мощности, т.е. свободен капацитет. 

 
Динамиката на основни финансови параметри на дейността на предприятията 

очертава много ясни тенденции в цялостното развитие на бизнес сектора, както и 

на състоянието на местната икономика към определен момент. 
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Таблица № 14: Основни финансови параметри на дейността на нефинансовите 

предприятия в община Пордим през периода 2008-2012 г. 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Произведена продукция – хил. 
лв. 

24 012 20 371 27 606 35 165 38 132 

Приходи от дейността – хил. лв. 31 852 30 552 37 284 47 669 54 954 

Нетни приходи от продажби – 
хил. лв. 

24 872 23 467 30 833 37 758 44 578 

Разходи за придобиване на ДМА 
– хил. лв. 

6 622 2 587 2 711 6 862 6 550 

 
 

В изследвания период се забелязва първоначална неясно изразена тенденция в 

ръста на произведената продукция. През 2009 г., в сравнение с 2008 г. се 

наблюдава спад на обема на произведена продукция. Тази тенденция се променя 

през 2010 г., но най-ясно е изразена през 2011 и 2012 г., като в последната, в 

сравнение с 2009 г. (с най-нисък обем продукция) увеличението е с 17 761 хил. 

лв. или 87.19%. 
 

Релативно свързани са тенденциите и при друг параметър, който се влияе, 

както от обема на продукцията, така и от състоянието на пазара от една страна 

като възможности за реализация на обем, а от друга ценовия му профил. Такъв е 

Нетни приходи от продажби. По отношение на тях тенденциите са сходни, като 

отново през 2012 г., в сравнение с 2009 г. се наблюдава най-голямо увеличение: с 

24 402 хил. лв. или с 79.87%. 
 

Поведението на икономическите субекти би могло да се характеризира и с 

разходите, които извършват за дълготрайни материални активи. Много ясно е 

изразен спадът през 2009 и 2010 г., а именно годините на сериозна световна 

финансова криза, в която икономическите единици в региона очевидно 

демонстрират силна инвестиционна предпазливост и не рискуват в закупуването 

на ДМА. Тенденцията в последните години се променя значително, като това 

създава основания за оптимистична прогноза за развитие на икономическия 

сектор като цяло. 
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Произведена продукция – хил. лв. 

Приходи от дейността – хил.  лв. 

Нетни приходи от продажби – хил. лв. 

Разходи за придобиване на ДМА – хил. лв. 
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Графика № 27: Динамика на основните финансови параметри на дейността на 

нефинансовите предприятия в община Пордим през периода 2008-2012 г. 

 

 

 

3.3.3. Туризъм 

Община Пордим и прилежащият район разполагат с добър потенциал за 

развитието на разнообразни форми на туризъм. Благоприятните климатични 

условия, наличието на природни и исторически забележителности създават 

предпоставки за целогодишно развитие на отдиха и туризма. Останките в 

местностите Шаварна, Дрен и Селището свидетелстват за непрекъснат живот на 

това място през различните епохи. 

От гледна точна на географското положение на Община Пордим, нейната 

близост до Румъния е добра предпоставка за развитието на туризма. През 

територията на общината преминават първокласният път София- Русе, 

третокласните Плевен-Летница и Славяново - Ловеч и железопътната линия 

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 развитие на тази сфера. 

Едно от най-значимите за Община Пордим артефакти е Вълчитрънското 

съкровище. Открито е случайно на 18 декември 1924 г. край село Вълчитрън. 

Смята се, че е изработено в края на Бронзовата епоха (около XV – XIII в. пр.Хр.) 

от чисто, самородно злато. Тежи 12 килограма и половина и е използвано както за 

ритуални, така и за битови нужди. Най-големият му съд е кантарасовиден, служел 
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е за смесване на виното, тежи 4,5 килограма 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 музей 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 Етнографският музей, а в гр.Пордим се ситуират две важни къщи-музей 

част от историята на региона: 

Къща музей „Негово кралско величество Карол I” 

Къща музей "Великий княз Николай Николаевич" 

Важен проблем за развитието на туризма е липсата на места за настаняване в 

общината. В Националния туристически регистър, поддържан от Министерството 

на икономиката и енергетиката, 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 именно развитието на тази сфера, за да бъде конкурентна 

на околните общини. 

В процес на изпълнение е проект "Изграждане на туристическа инфраструктура 

и обновяване на спортни и развлекателни съоръжения в гр. Пордим" финансиран 

по Програма за развитие на селските райони. Основната цел на проекта е 

изграждането на Туристически информационен център в гр.Пордим и два обекта 

в подкрепа на спортните прояви в общината. Основни функции на Туристическия 

център: 

- информационна; 

- разработване на туристически продукти; 

- подкрепа за развитие на туризма; 

- търговска дейност 

В световен мащаб има тенденция на туристите за разглеждане на културни и 

природни забележителности. Община Пордим отговаря именно на тази тенденция 

предлагайки уникална смесица от културно-историческо наследство, природни и 

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



ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОРДИМ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ГАМАТРИ КОНСУЛТ” 

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените 

места в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по 

Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд 

„Земеделие” 

стр. 53 / 158 

 

 

3.3.4. Предизвикателства пред икономическото развитие: 

 
 Създаване на благоприятна административна и ресурсна среда (вкл. 

човешки ресурси) за инвестиционна активност 

 Развитие на инфраструктурата в икономически зони 

 Партньорство между бизнес и публичен сектор, вкл. ПЧП 

 Съживяване на традиционни производства и предприятия 
 

3.4. Обитаване и жилищен фонд 

Обитаването е основен териториален елемент в устройственото планиране на 

Община Пордим, поради социалната му значимост и заемана територия. Тази 

система е в правопропорционална зависимост от броя на населението. Влияние 

върху нейното развитие оказват редица качествени и количествени показатели. 

В Община Пордим няма недостиг на жилища, населението на общината 

обитава предимно собствени жилища. Същевременно голям брой жилища в 

селата са необитаеми и свободни, намират се в райони с неподдържана пътна 

мрежа, без канализация, неблагоустроени, изоставени и полусъборени. 

В общината няма обособени квартали на уязвими етнически малцинства със 

структурна бедност. В гр.Пордим, с.Одърне, с. Згалево и с. Каменец има 

предоставени общински терени с право на строеж на етническите малцинства, 

като при желание от тяхна страна могат да закупят земята. На тези места има 

изградена водоснабдителна мрежа и електроснабдяване. Няма изградена 

канализация. Уличната инфраструктура представлява твърда настилка – асфалт, 

макадам. Кварталите се намират в регулация на населените места. 

По данни на НСИ за периода 2010г. – 2011г. броят на жилищата в Община 

Пордим е намалял от 4347 до 4138, а броят сгради от 4463 е достигнал до 4206. 

През 2012г. няма отчетена голяма промяна спрямо 2011г. Преобладаващата част 

от жилищните сгради са тухлени постройки, незначителна част са стоманено- 

бетонни и панели. Това е обусловено от факта, че строителството е предимно 

ниско етажно, а териториалното разпределение на жилищните ресурси е 

благоприятно. 

Преобладават тристайните и четиристайни жилища. Средната полезна площ на 

едно жилище е 73,6кв.м. или 49кв.м. полезна площ на жител от населението. 

Средностатистическото жилище на жителите на община Пордим отговаря на 

стандартен двустаен или тристаен апартамент със спалня, кухня и дневна и 

отделно антре, санитарен възел и складово помещение. 
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Таблица № 15: Жилищна осигуреност в община Пордим през периода 2010-2012 г. 

Показатели 
Мерна 

единица 
2010 2011 2012 

Жилищни сгради Брой 4463 4206 4209 

По материал на външните стени на сградата  

стомано-бетонни и 
панелни 

Брой 19 20 20 

тухлени Брой 3334 3326 3328 

други Брой 1110 860 861 

Жилища Брой 4347 4138 4141 

По брой на стаите  

едностайни Брой 135 43 43 

двустайни Брой 962 807 807 

тристайни Брой 1594 1662 1663 

четиристайни Брой 1062 1031 1033 

петстайни Брой 392 386 386 

с шест и повече стаи Брой 202 209 209 

Полезна площ кв. м 290048 304630 304810 

жилищна кв. м 192600 231233 231366 

спомагателна кв. м 45515 39029 39055 

площ на кухни кв. м 51933 34368 34389 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради Брой - - 3 

Жилища Брой - - 3 

Полезна площ кв. м - - 180 

в т.ч. жилищна кв. м - - 133 

Източник: НСИ 
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Графика № 28: Процентно 

съотношение на жилищните 

сгради по материал на външните 

стени към 2012г 

стомано-бетонни и 

Графика № 29: Процентно съотношение на 

жилищните сгради по брой стаи към 2012г 

 
с шест и повече 

стаи 

други 

20,46% 

панелни 

0,48% 

 
 
 
 
 
 
 

 
тухлени 

79,07% 

Източник: НСИ 

5,05% 

петстайни 
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четиристайни 

24,95% 

едностайни 

1,04% 
двустайни 

19,49% 

 
 
 
 
 

тристайни 

40,16% 

Източник: НСИ 

Жилищната задоволеност се характеризира с показателя брой жилища на 1 000 

души население. За Община Пордим този показател е недостатъчен, за да се 

прецени количеството наличен фонд, тъй като е деформиран от множеството 

необитавани сгради. На 1000 души има 666 жилища, като в сравнение със 

страната (471/1000), общината е с по-висока стойност по отношение на 

количеството жилища. Този показател косвено показва степента на обезлюдяване 

в общината. 

 
Предизвикателства пред развитието на обитаването и жилищния фонд: 

 
 Подобряване на пътната и техническа инфраструктура в жилищни зони 

 Подобряване на зелената среда и площите за отдих 

 Административно съдействие и консултации при осъществяване на 

мерки за енергийна ефективност от собственици на имоти 

 В строителните граници в населените места в общината има незаети УПИ 

с жилищно предназначение, които могат да поемат възникнали нужди и 

интерес 
 

3.5. Обществено обслужване 
 

3.5.1. Образователна структура 

По данни на Национален Статистически Институт от преброяването през 

2011г. в Община Пордим, преобладава населението, преобладава населението със 

средно образование – 42% и основно образование – 36,2 %. Висшето и началното 

образование са приблизително с равен процент като съответно те са 7,5% и 7,9%. 
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С незавършено начално са 4,8% от населението, никога не са посещавали 

училище 1,5%, а децата до 7 год. включително, които още не посещават училище 

са 0,1%. 

 
Графика № 30: Образование на населението за Община Пордим 
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Средно 

42,0% 

 
 
 
 

 

Източник: НСИ – 2011 г 

Много важен извод може да се направи по отношение на приблизително равния 

дял на хората със средно образование в Община Пордим в сравнение с 

национално и областно ниво. 

Графика № 31: Съотношение между нива на образование на населението спрямо 

националното и областното ниво към 01/02/2011 
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Източник: НСИ – 2011 г 

България Област Плевен Община Пордим  

48,66% 

46,24% 
44,86% 

38,72% 

26,01% 
24,61% 

20,85% 

17,14% 

8,03% 8,30% 8,19% 8,40% 
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Ако разгледаме в рамките на общината и населените места, които включва, 

най-много висшисти има в с.Тотлебен. Населението със средно образование е 

най-много в с.Катерица и гр.Пордим съответно 60,24% и 50.33%. Почети еднакъв 

процент на жители с основно образование има в с.Борислав и с.Одърне – 50,31% 

и 48,57%. 

 
Графика № 32: Съотношение между нива на образование на населението в Община към 

01/02/2011 
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Източник: НСИ – 2011 г 

Училища и детски градини: 
 

На територията на Община Пордим функционират: 

в гр.Пордим: 

 СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с преподаване на народна музика и 

хореография 

 Професионална гимназия по селско стопанство “Д-р Едуард Хаскел” 

 ОДЗ Вълшебен свят 

в с.Тотлебен 

 ОУ Св.Св.Кирил и Методий 
 ЦДГ Валентина Терешкова 

 Дом за деца, лишени от родителски грижи “Младен Антонов”. 

ГР.ПОРДИМ С.БОРИСЛАВ С.ВЪЛЧИТРЪН С.ЗГАЛЕВО С.КАМЕНЕЦ С.КАТЕРИЦА С.ОДЪРНЕ С.ТОТЛЕБЕН 
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 ОУ Христо Ботев 
 ЦДГ Здравец 

в с.Вълчитрън 

 ОУ Никола Вапцаров 
 ЦДГ Детелина 

в с.Згалево 

 ЦДГ Щастливо детство 
 Дом за деца и младежи с умствена изостаналост ”Дъга” 

в с.Каменец 

 ЦДГ с.Каменец 
Организиран е транспорт за извозване на учениците до СОУ „Свети Свети 

Кирил и Методий”, гр. Пордим и ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Вълчитрън, където се 

обучават деца от закритите училища в с. Каменец и с. Згалево. 

По данни на Община Пордим за учебната 2013/2014година и учебната 

2014/2015година в детските гради са обхванати: 

Таблица № 16: Брой деца за учебната 2013/2014 година и 2014/2015година 
 

Общ 

брой деца 

ОДЗ 
"Вълшебен 

свят" 

гр.Пордим 

 

ЦДГ"Детелина" 

с.Вълчитрън 

 

ЦДГ"Здравец" 

с. Одърне 

ЦДГ"Щастливо 

детство" 

с.Згалево 

 

ЦДГ"Щурче" 

- с. Каменец 

ЦДГ"Валентина 

Терешкова" с. 

Тотлебен 

учебната 

2013/2014 
68 18 26 15 14 13 

учебната 

2014/2015 
65 19 23 14 14 12 

Източник: Община Пордим, 2014г 

 

Графика № 33: Деца в детски заведения учебната 2013/2014 година и 2014/2015година 
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Източник: Община Пордим 

 

От фигурата ясно си личи, че в рамките на двете учебни години няма 

драстична промяна на броя на децата с детските градини. Най-много деца 

посещават детското заведение в гр.Пордим, което е нормално поради факта, че е 

общински център. Единствено в ЦДГ"Детелина" с.Вълчитрън има минимално 

увеличение с 1 дете в рамките на двете учебни години. За да направим по точни 

изводи ще разгледаме тенденцията в по-голям период 

 
Графика № 34: Деца в детски заведения за периода 2010 – 2014г 

 

          

           

           

            

            

            

            

            

            

            

   

 

 
Източник: НСИ и Община Пордим 

 
Наблюдава се намаляване на броя на децата посещаващи детски заведение с 

21,39% за периода 2010/ 2014г, което е последица от миграцията на населението в 

детеродна възраст от Община Пордим. Поради малкия брой деца, става все по- 

трудна издръжката на детските заведения, което е характерно най-вече за по- 

малките населени места в Общината. Това води до повишаване на средния 

веществен разход за издръжка. 
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Материална база 

 

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с преподаване на народна музика и 

хореография, гр.Пордим 

Училището разполага с добре уредена материална база - кабинетите по 

история, география, химия, биология, физика, БДП, музика, хореография; арт 

и етнографска зали; компютърни кабинети с достъп до Интернет; училищна 

библиотека; два физкултурни салона; училищен стол с капацитет над 140 

ученика и несамостоятелно общежитие с капацитет 60 ученика. Има 

изградени слънчеви колектори за БГВ и е въведена автоматизирана системна 

за управление на отоплението. Училището е бенефициент на редица проекти. 

 

Професионална гимназия по селско стопанство “Д-р Едуард Хаскел”, 

гр.Пордим 

Професионалната гимназия е първия земеделски колеж в България. 

Училището е разположено върху 50 дка площ. Материалната му база е силно 

влошена. Голяма част от площта на гимназията не се използва и е 

занемарена. С цел развитие и надграждане на ремонта на професионална 

гимназия с общежитие е необходимо той да бъде изпълнен и със 

съдържание, съгласно модерните изисквания на образователния процес. Към 

настоящият момент оборудването и обзавеждането е остаряло и 

амортизирано 

ОДЗ Вълшебен свят, гр.Пордим 

В момента градината работи с една яслена и две градински групи. Детската 

градина има модерно оборудване; 3 просторни и добре обзаведени 

занимални; 3 спални помещения; приемни; оборудван кухненски блок; 

кухненски офиси; методичен кабинет със съвременни дидактични средства; 

затревено дворно пространство с игрални площадки и уреди, подходящи за 

различните възрастови групи. Има изградени слънчеви колектори за БГВ и е 

въведена автоматизирана системна за управление на отоплението. 

ОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.Тотлебен 

Училището разполага с общежитие с капацитет 51 деца и работилница. През 

седемдесетте години е изградено парно отопление за целия училищен 

комплекс. През 2006г училището е оборудвано с компютри. 

ЦДГ Валентина Терешкова, с.Тотлебен 

Материалната база на детската градина не е в много добро състояние. На 

територията и има озеленен двор и две детски площадки с разнообразни 

уреди за забавлението на децата - пързалка, беседка, люлки и др През 2008г е 

направен ремонт и смяна на дограмата. 
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Дом за деца, лишени от родителски грижи “Младен Антонов”, 

с.Тотлебен 

През 2009 – 2010г е направен основен ремонт на сградния фонд, с цел 

привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата за критерии и 

стандарти за предоставяне на социални услуги на деца. През 2012г домът е 

обновен в рамките на проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие 

на селските райони 2007 - 2013" към ДФ „Земеделие", мярка 321 „Основни 

услуги за населението и икономиката в селските райони". Реновирани са: 

покрив, кухненско обзавеждане, цялостно саниране, дограма, компютърна 

зала, спални помещения с отделен санитарен възел, перални помещения, 

както и обновено локално отопление. 

Домът е цялостно рекоструиран и преустроен на Дом за деца, с финансовата 

помощ на ПРСР Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението 

на селските райони” по проект „Реконструкция и преустройство на Дом за 

деца, лишени от родителски грижи „Младен Антонов” – с. Тотлебен, община 

Пордим” 

ОУ Христо Ботев, с.Одърне 

В настоящия момент в ОУ “Христо Ботев” се обучават учениците от 

с.Одърне, с.Борислав и с.Катерица. Училището разполага с физкултурен 

салон, кинозала, стаи за извънкласни занимания, компютърен кабинет, 

кабинет БДП и музика. 

  ЦДГ Здравец, с.Одърне 

Отоплението е на ток, дърва и въглища. Сменена е дограмата и е направена 

изолация. 

ОУ Никола Вапцаров, с.Вълчитрън 

През лятото на 2003 г. със средствата на училищното настоятелството е 

извършен основен ремонт на училищната сграда и физкултурния салон. 

Изградена е модерна парна инсталация и е закупен автобус, с който се 

извозват ученици от гр.Плевен, с.Гривица, с.Згалево, гр.Пордим и с. Дренов 

ЦДГ Детелина, с.Вълчитрън 

През 1989г е направен основен ремонт на детската градина. Броят на децата 

намалява всяка година 

ЦДГ Щастливо детство, с.Згалево 

През 1975г са закупени съоръжения за двора на детската градина. 

Материалната база се подобрява значително- направени са офиси и 

подготвително отделение към кухнята. 

  Дом за деца и младежи с умствена изостаналост ”Дъга”, с.Згалево 
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През 2008г. по проект на Агенцията за хора с увреждания е оборудвана зала 

за фитнес и рехабилитация, както и кинезитерапевтични уреди за нуждите на 

настанените в дома деца. До края на 2015г Домът трябва да се закрие и 

вместо него ще се разкрият нови услуги от резидентен тип ЦНСТ – 2бр, 

Защитено жилище – 1бр и ЦСРИ – 1бр. 

  ЦДГ, с.Каменец 

С помощта на родителите и обществеността спомагат за обогатяване на 

наличната база, за превеждането и в съответствие със съвременните 

изисквания. Оборудван е физкултурен салон, асвалтирана е спортната 

площадка, набавени са спортни съоръжения, уреди, пособия, спортни екипи 

за всички деца. 
 
 

3.5.2. Здравеопазване 

Здравните грижи в Община Пордим се осигурява от 7 лекарски практики. Във 

всички населени места има изградени и функционират лекарски кабинети. В 

Община Пордим няма болнични заведения, което е един от основните проблеми, 

тъй като населението е предимно от възрастни хора и се срещат трудности с 

придвижването им до град Плевен, за да ползват специализирана медицинска 

помощ. Звеното за спешна медицинска помощ е закрито и жителите на общината 

е необходимо да пътуват до Плевен или Левски, за да я получат, което може да 

доведе до забавяне на необходимата бърза лекарска помощ. Усилията на 

общината трябва да са насочени към възстановяване на спешната помощ в 

общинския център. 
 

3.5.3. Социални услуги 

Специализирани институции за деца 

На територията на Община Пордим има две социални институции - Дом за 

деца, лишени от родителски грижи “Младен Антонов” - с. Тотлебен /ДДЛРГ/ и 

Дом за деца и младежи с умствена изостаналост “Дъга” - с. Згалево /ДДМУИ/. 
 

 

Възрастни с увреждания, живеещи в общността 

Делът на пълнолетни лица с увреждания предполага насочването на 

социалните услуги към тази рискова група в няколко посоки: 

 Осигуряване на адекватни здравни услуги – рехабилитация; 

 Подкрепа в общността за подобряване на контактите и общуването и 

предотвратяване на социалното изключване; 

 Подкрепа за водене на пълноценен самостоятелен живот в домашна 

среда; 



ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОРДИМ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ГАМАТРИ КОНСУЛТ” 

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените 

места в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по 

Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд 

„Земеделие” 

стр. 63 / 158 

 

 

 Подкрепа за семейството. 

Община Пордим подкрепена от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” е изпълнила проект за изграждане на социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство и осигуряване на заетост на лица над 18 години, 

които са напуснали институции и се нуждаят от помощ, за да започнат живота си 

извън нея 
 

 

Стари хора 

Услугата „Домашен помощник” обслужва 210 ползватели от цялата община. 

Предоставяните услуги са: доставка на храна по домовете на потребителите, 

услуги по поддържане на лична и битова хигиена, посредничество при 

извършване на административни, здравни и други услуги, поддържане на 

социални контакти. Във всички населени места има клубове на пенсионера, чрез 

който старите хора разнообразяват ежедневието си. 
 

3.5.4. Спорт 

На територията на общината функционират пет спортни клуба и два клуба по 

конен спорт. Спортните съоръжения във всички населени места, са строени през 

60-те години, не са поддържани и не отговарят на съвременните стандарти. Във 

всички селища има ловно-рибарски дружинки. 

Спортни клубове - На територията на общината функционират пет спортни 

клуба: 

 ФК „Пордим” гр.Пордим 

 ФК „Ботев -2005” с.Вълчитрън 

 ФК „Виная” с.Згалево 

 Клуб по конен спорт с.Вълчитрън 

 Клуб по конен спорт с.Тотлебен 

 Ловно Рибарски Дружинки 

Спортни съоръжения - Спортните съоръжения във всички селища – 

стадиони, са строени през 60-те години, не са поддържани и не отговарят на 

съвременните изисквания. 

Таблица № 17: Спортни съоръжения 
 с. Згалево с. Вълчитрън с. Каменец 

Брой 
Площ 
в дка 

Брой 
Площ в 

дка 
Брой 

Площ 
в дка 

Лека атл.футбол - - 1 64,07 1 38,84 
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Ловна база 1 4,13 - - - - 

Източник: Общинска служба по земеделие гр.Пордим – 
2014 

 

3.5.5. Предизвикателства пред общественото обслужване: 

 Равен достъп до образование на всички подрастващи в общината, както и 

проеждане на мотивционни кампании за необходимостта от образование 

 Инвестиции в образователна инфраструктура и квалификацията на 

педагогически персонал. 

 Подобряване качеството и достъпа до социални услуги 

 С оглед на демографските тенденции в общината се очаква значителен 

брой социални услуги да се предоставят от съседни населени места. 

Важно е да се осигури добър транспортен достъп до тях, като приоритет 

са градовете Плевен, Левски, София. 

 По отношение на спорта и възможностите за отдих следва да се създаде 

достатъчна материална база, чрез инестиции в спортни съоръжения и 

места за отдих, с достъп за максимален брой жители. 

 Създаване на възможност за здравно обслужване на територията на 

общината 
 

3.6. Културно - историческо наследство 

България е разположена в Югоизточна Европа и от дълбока древност е мост за 

културните, стопанските и политическите отношения между народите на Европа 

и Азия. В страната ни има градове, които поради историческото си значение, 

богато революционно минало, специфична архитектура и уникална природа 

среда, са с изключително голяма общочовешка стойност. Това превръща 

запазването им в национална мисия. 

За да се създаде точна програма на действия в тази посока, е необходимо 

изготвяне на общ устройствен план (ОУП), подробен устройствен план (ПУП) и 

план за опазване и управление (ПОУ) на града, в които културното наследство се 

разглежда с особено внимание. Третият тип планове все още са слабо застъпени в 

страната ни, но въвеждането и използването им в българската практика е силно 

необходимо. 

Настоящото изложение представлява анализ на културното наследство на 

Община Пордим с акцент върху следните направления: 

 Юридическа защита на недвижимото културно наследство

 Анализ, оценка и систематизация на материалното и нематериално културно 

наследство
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Юридическа защита на недвижимото културно наследство: 

Опазването на културното наследство и по-специално на архитектурното 

наследство в България, е дейност със сто и двадесет годишна история. От 1888 г., 

само десет години след освобождението си от Османско иго, страната ни се 

включва в общоевропейските усилия за съхраняване на архитектурно- 

историческите ценности и до днес е част от този процес. 

В съвременната история на защита и опазване на културното наследство се 

открояват три основни периода: 

 От зараждането на дейността до Втората световна война - свързан с 

възникването на дейността и с поставяне на основите на институционалната 

система.

 След края на Втората световна война - създават се нови структури, сред 

които е Национален Институт за Паметниците на Културата (НИПК) – 1957 
г.

 След 1991г. - стартира децентрализация и деконцентрация на системата и 

включване в нея на други държавни, общински, обществени и частни 
организации със стопанска и нестопанска цел.

ХVIII в. се свързва с подем в развитието на естествените науки и формиране на 

друг мироглед към културното наследство: този на възприемането му като 

ценност. Спрямо страните от Западна Европа, този процес стартира със 

закъснение у нас предвид историческата ни съдба от този период. 

Отначало във фокуса на общественото внимание са древните обекти – 

крепости, гробници, саркофази. „Живата архитектура“ в града все още не се 

осмисля като ценност и не е обект на опазване. 

През 1911 г. е обнародван Закон за старините (ДВ бр. 37, 18.02.1911 г.), а през 

1936 г. Наредба-закон за запазване на старинните постройки в населените места. 

Вторият нормативен документ осигурява правна защита на архитектурното 

наследство в урбанистична среда. Чрез него се поставя началото на 

градоустройственото мислене при опазване на архитектурното наследство и по 

този начин съхраняването на старинната архитектура става неизменна част от 

творческия процес за устройствено планиране на средата. 

Опазването на културното наследство в края на ХІХ и началото на ХХ в. е 

представено от дейности по издирване, идентифициране и изучаване на 

архитектурно-историческите ценности. Те представляват един общ процес, без 

диференциация според типологичната принадлежност на историческите следи 

(архитектурни, археологически, исторически, художествени, етнографски). 

През 1927 г. започват съзнателни действия за юридическа защита на 

архитектурно-историческите ценности и се изготвят първите списъци на 

народните старини, включващи триста и два обекта. В този контекст се 
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разглеждат и т.нар. „исторически паметници”, които представляват ценност 

поради връзката си с важни за нашата история личности, събития или процеси. 

В края на ХІХ и началото на ХХ в. се изготвят първите кадастрални и 

регулационни планове на български селища. Създава се Наредба-закон за 

запазване на старинните постройки в населените места, с пряко въздействие 

върху самите регулационни планове. 

В процеса на работа е важна ролята на документалния подход, при който се 

извършва стриктно запазване на всички елементи на обекта, включително на 

движимите ценности и на следите от живота на личността, с която той се свързва. 

С оглед на гореизложеното, се обобщават няколко основни нива на развитие на 

дейността по защита и опазване на културното наследство: 

 Държавно ниво - Най-високо ниво, на което се изготвя правен 

инструментариум и управленски апарат за ефективното осъществяване на 

дейността. 

 Местно ниво – Тук се включват местната (общинска) администрация, 

музеите, археологическите дружества и училищата. 

 Широко обществено ниво – Свързва се с формиране на обществена 

култура в отношението към културното наследство чрез активна 

информационна и просветителска дейност. Целта е да се възпита усет 

към разбиране, оценяване и опазване на тези обекти. 

 Професионално ниво – То следва да функционира с обединените усилия 

на историци, археолози, архитекти, художници, химици със задълбочени 

познания и опит, тъй като опазването на културното наследство се 

възприема като полидисциплинна дейност. 

Тук е особено важно да се подчертае огрoмното значение на държавата чрез 

нейната законодателна дейност. Върху това акцентира и съдържанието на 

следващата част от изложението, базиращо се на няколко основни документа (от 

национално и международно естество), третиращи пряко защитата на 

недвижимото културно наследство и основните й етапи. 

Законът за Културно Наследство (ЗКН, посл. изм. ДВ, бр.54/15.07.2011г.) 

извежда следните дефиниции: 

„Чл. 2. (1) Културното наследство обхваща нематериалното и материалното 

недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които 

са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или 

културна стойност. 

(2) Културните ценности са обществено достояние и се ползват със закрила от 

държавни и общински органи в интерес на гражданите на Република България. 

(3) (изм. ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Културните ценности могат да бъдат публична и 

частна собственост. Те могат да са собственост на държавата, общините, на 



ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОРДИМ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ГАМАТРИ КОНСУЛТ” 

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените 

места в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по 

Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд 

„Земеделие” 

стр. 67 / 158 

 

 

Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания, както 

и на физически и юридически лица. 

Чл. 7 (1) Културна ценност е нематериално или материално свидетелство за 

човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от 

значение за индивида, общността или обществото и има научна или културна 

стойност. 

(2) Културна ценност може да бъде и нематериално или материално 

свидетелство за човешко присъствие и дейност, което има научна или културна 

стойност и е от значение за Българската православна църква и другите 

регистрирани вероизповедания.” 

Чрез този нормативен документ се утвърждава и връзката между културното 

наследство и природното богатство на страната, което се смята за следващ етап в 

схващането за дейностите по опазване на културното наследство. 

По отношение на защитата на недвижимото културно наследство, Законът 

дефинира идентифицирането, издирването и изучаването на обектите като 

неразривна част от целия процес, обвързан с изготвянето на предварителна 

оценка. 

„Чл. 56. (изм. ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Идентифицирането на обектите на 

недвижимото културно наследство включва: 

1. издирване - локализиране и установяване на основната видова 

принадлежност на обекта чрез обхождане и оглед на място или изследване на 

архивни и материални свидетелства; 

2. (изм. ДВ, бр. 54 от 2011 г.) изучаване - интердисциплинен научно- 

изследователски процес, обхващащ проучване на място, разкриване на научната и 

културната характеристика на обекта и документиране; 

3. (изм. ДВ, бр. 54 от 2011г.) предварителна оценка - установяване на признаци 

на изследвания обект като недвижима културна ценност.“ 

Следващата формулировка, която посочва горецитираният Закон, е свързана с 

етапа на деклариране на недвижимите културни ценности: 

„Чл. 58 (1) (изм. ДВ, бр.92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. ДВ, бр.54 от 

2011 г.) Декларирането на обекти, които могат да бъдат определени като 

недвижими културни ценности, се извършва със заповед на министъра на 

културата по предложение на директора на НИНКН, въз основа на 

предварителната оценка по чл. 57, ал. 3 и 4. Предложението включва 

предварителна категоризация, класификация и временни режими за опазване на 

тези обекти. 

(2) (изм. ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009г., изм. ДВ, бр. 54 от 2011г.) 

Със заповедта по  ал.  1  се определят  предварителната класификация и категория 
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на обекта на недвижимото културно наследство и временните режими за  

неговото опазване. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В случаите когато от предварителната оценка 

по чл. 57, ал. 3 се установи, че изследваният обект не притежава признаци на 

недвижима културна ценност, директорът на НИНКН изготвя мотивирано 

предложение до министъра на културата за отказ за деклариране.“ 

Описан е и следващият етап от процеса на защита, свързан с предоставянето на 

статут на недвижима културна ценност. В случай, че заключителната оценка даде 

достатъчно основание за качествата на обекта, се прави предложение от страна на 

НИНКН към Министерството на Културата. Пристъпва се към класифициране, 

категоризация и изготвяне на режими за опазване във връзка с предоставянето на 

статут на недвижими културни ценности (чл. 64, ал.1). 

Известни са няколко основни категории в това отношение: 

„Чл. 65. (1) (Предишен текст на чл. 65 - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Статут на 

недвижими културни ценности се предоставя за: 

1. недвижими културни ценности с категория „световно значение“ - с 

вписването им в Списъка на световното наследство от Комитета за Световно 

наследство към ЮНЕСКО, по предложение на министъра на културата; 

2. (изм. ДВ, бр. 54 от 2011 г.) групови недвижими културни ценности с 

категория „национално значение“ - със заповед на министъра на културата след 

съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, а когато 

в границите на недвижимата културна ценност попадат защитени територии по 

Закона за защитените територии или защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие - и с министъра на околната среда и водите.“ 

В Закона за Културно Наследство се разглежда въпроса за териториално- 

устройствената защита на недвижимото културно наследство, което се 

идентифицира със синхронно функциониране на режими за опазване, 

специфични правила и норми, устройствени планове и схеми на защитени 

територии, финансиране на дейности по опазване и експониране. Характерът на 

гореописаните зависи от категорията на деклариране на обекта на културно 

наследство. 

„Чл. 78. Териториално-устройствената защита на недвижимото културно 

наследство обхваща: 

1. режими за опазване; 

2. устройствени схеми на защитени територии за опазване на недвижимото 

културно наследство; 

3. устройствени планове на защитени територии за опазване на недвижимото 

културно наследство и специфични правила и нормативи към тях; 

4. планове за опазване и управление на недвижими културни ценности; 
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5. проектиране, съгласуване и одобряване на устройствените планове и на 

проектните документации (инвестиционни инициативи и проекти за намеси) в 

защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство и 

контрол по тяхното прилагане и изпълнение; 

6. финансиране и извършване на дейности в недвижимите културни ценности и 

в охранителните им зони за целите на тяхното опазване и експониране. 

Чл. 79. (1) Режимът за опазване на недвижимата културна ценност се определя 

с акта за нейното деклариране или за предоставяне на статут. 

(2) С режима за опазване на недвижимата културна ценност се посочват 

териториалният обхват и предписанията за опазване на недвижимата културна 

ценност и нейната среда. 

(3) Териториалният обхват се определя от границите на недвижимата културна 

ценност и на охранителната й зона…“ 

За териториите с режим на културно-историческа защита, освен подробни 

устройствени планове, се изготвят и планове за опазване и управление на 

недвижимите културни ценности (ПОУ). Ролята и съдържанието им са 

дефинирани в ЗКН: 

„Чл. 81. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011г.) В плановете за опазване и управление 

на единични или групови недвижими културни ценности се включват режимите, 

специфичните правила и нормативи по чл. 78, т. 1 и 3 и се определя: 

1. обща характеристика на защитената територия за опазване на недвижимото 

културно наследство; 

2. цели и организация на управлението; 

3. (изм. ДВ, бр. 54 от 2011г.) дългосрочна и краткосрочни програми на 

дейностите по опазване на недвижимата културна ценност и по прилагане на 

плана; 

4. финансиране на дейностите по прилагане на плана; 

5. участие на партньорите в процеса по прилагане на плана; 

6. условия и препоръки за осъществяване на дейностите по прилагане на плана; 

7. система за мониторинг на защитената територия и осигуряване на спешни 

аварийно-спасителни мероприятия в нея; 

8. система за контрол по прилагане на плана. 

(2) Планове по ал. 1 се изготвят задължително за: 

1. недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за 

културното и природното наследство на Република България; 

2. археологическите резервати; 

3. груповите недвижими културни ценности с национално значение; 
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4. единичните недвижими културни ценности с национално значение - в 

случаите, когато се предоставят на концесия…“ 

Този тип планове представлява стратегически документ, който дава насоки за 

съхранение, използване и управление на ценността в качеството й на ресурс за 

устойчиво развитие. 

Сългласно заданието към изработването на ОУП на Община Пордим, 

стратегията за опазване на КИН се базира на задълбочен актуален анализ на 

културно-историческия потенциал на територията на Община Пордим, отчитащ 

съвременните представи за измеренията на понятието културно-историческо 

наследство. 

 
Анализ, оценка и систематизация на нематериалното и материално 

културно наследство: 

Културата е понятие с много нееднозначни дефиниции и поради тази 

многостранност и многопластовост се подлага трудно на единно определение. 

Различните дефиниции на културата отразяват различни разбирания или 

критерии за оценяване на човешката дейност. Културата е важна част от 

запазването и развиването на населените места. Община Пордим има добри 

културни традиции. Налице са исторически паметници, провеждат се редица 

културни прояви с национално и местно значение. 

Музей 

В гр.Пордим има 2 функциониращи музея: 

 Къща музей „Негово кралско величество Карол I”

В началото на XX век (1904-1907г.) в град Пордим е създаден музей 

посветен на участието на Румъния в Руско-турската война 1877-1878 г. 

Къщата на Върбан Илиев е строена след войната, в непосредствена 

близост до къщата, където се помещава румънската Главна квартира и живее 

княз Карол І по време на боевете за Плевен. Заедно с оригиналната постройка, в 

която обстановката е запазена напълно, тя е превърната в музей. Значителна част 

от експонатите са дарени от Румънското военно министерство през 1904, 1954 и 

1967г. включваща богата колекция от румънски униформи и въоръжение. 

 
 Къща музей "Великий княз Николай Николаевич"

В град Пордим е отворена музейна експозиция посветена на Руската 

армия, която по времето на Руско-турската война 1877-1878 е позиционирала 

тук Главната си квартира. В периода 26 октомври - 10 декември 1877 от Руската 

щаб-квартира в Пордим са се вземали много стратегически решения, свързани с 

войната - блокадата на Плевен, зимното преминаване на Балкана, проектът за 

Сан-Стефанския мирен договор и др. За различни периоди тогава в града са 
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пребивавали руският император Александър II, главнокомандващият Дунавската 

руска армия княз Николай Николаевич. 

Експозицията е разположена в къща, която е строена в периода 1862 - 

1865г. и в която е била разположена Щаб-квартирата. Тя отразява дейността на 

Главната квартира на руската армия и нейният главнокомандващ княз Николай 

Николаевич. Специално внимание е отделено на участието и ролята на руската 

артилерия във войната. Сред изложените експонати могат да се видят много 

снимки, документи и предмети от този период, както и реставрирани оръдия 

използвани в боевете. 

 

В с.Катерица: 

 Етнографски музей

Етнографската експозиция в село Катерица е създадена на 27.05.2006 

година в сградата на бившето училище. Изложени са много макети и предмети, 

чрез които са пресъздадени етюди, свързани с бита на хората от този край в 

миналото. Сред многото старинни експонати могат да се видят уреди, сечива, 

съдове, народни носии и др. 

 
Читалища 

Всички читалища са регистрирани по Закона за народните читалища. 

 Читалище “Иван Радоев”, гр.Пордим

Читалището е основано през 1906 г като първото му име е "Цар 

Освободител". От 1997г. читалището носи името на поета и драматурга  

Иван Радоев, роден и живял в гр.Пордим. Читалището предлага: 

 Уреждане и поддържане на библиотеки, читални; 

  Развиване и подпомагане на любителското художествено 
творчество; 

 Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове; 

  Организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, 
чествания, събори; 

 Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ; 

  Предоставяне на компютърни и интернет услуги чрез участие в 
Програмата на ООН за развитие в Проект “Глоб@лни 

библиотеки - България”. 

Интересен е факта че от 2005г се възобновява изнасянето на театрални 

постановки в читалището чрез детски театрален състав "Мечта", театралният 

състав на възрастни самодейци. 

Вокална група „Романтика” за стари градски песни също намира място за 

развитие именно в това читалище. Всяка година взимат участие в градските 
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тържества и организираните фестивали в страната - фестивал “Златен 

кестен”- Петрич, 1998 г., 1999 г. фестивал “Бели ружи”- Търново, 2000 г. 

фестивал “Море и спомени”- Варна, 2004 г. фестивал “Златен прах се рони”- 

Ст.Загора, 2004 г. Старопланински събор “Балканфолк”- Търново, 2005 г. 5-  

я национален конкурс “С песните на Ари”- Хасково, фестивал на градската 

песен “С мечти и блянове крилати”- Сопот 2006 г. 

От момента на създаването си до сега библиотеката в читалището не е 

преставала да бъде един от центровете на културна дейност. В нея са 

проведени три срещи с читатели: среща с пенсионерите, с работни-ческия 

колектив на ЗПМС и с ученици от ОУ”Кирил и Методий”. Постоянно се 

полагат старания за обновяване масовата работа на библиотеката. Така 

възниква и детската театрална група “Мечта”. Днес фонда на библиотеката 

наброява около 16 800 тома книги. 

 

Читалището е спечелило финанисране по проект ПРСР, Мярка 322 „По- 

качествени услуги в град Пордим чрез "Реконструкция и модернизация на 

Народно читалище "Иван Радоев 1907" град Пордим"” 

 Читалище „Христо Ботев”, с. Борислав

Читалище “Христо Ботев” – с.Борислав е основано 1927 г. По късно към 

читалището е съставен театрален състав, който е изнесъл над 100 пиеси на 

Бориславска и други сцени, духовата музика към читалището е свирила всяка 

неделя на площада на селото. Поради миграцията на част от жителите на 

селото то намалява дейността си. За да запазят традициите започват да 

издирват автентичния фолклор и обичаи. Изработени са 110 родословни 

дървета на всички фамилии на с.Борислав от Рачо Иванов Рачев учител и 

основател на читалището . Изготвени са фото албуми от родословни дървета, 

съхраняват се в читалището, а оригиналите са предадени в държавен архив. 

В момената в чиеталището функционират : 

  Женска певческа група и смесен хор с художествен ръководител 
народната певица Атанаска Димитрова; 

  Мъжка певческа вокална група “21 век” с художествен 
ръководител Велислав Стоев; 

Наградите които са спечелили двете групи са: 

 Първо място лауреати на старопланински събор в “Балкан фолк” 

- гр.Велико Търново; 

  Второ място на регионален фестивал на автентичният селски 
фолклор с.Горско Сливово и награда стенен часовник 

  Трето място на национален фестивал листопад на спомените 
гр.Варна; 

  Почетни грамоти дипломи и отличителни знаци на събори на 
народното творчество ”Панаирни дни” гр.Гулянци , фолклорен 
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събор “Искри от миналото” гр.Априлци, събор надпяване 

“Беклеме” Троянски Балкан. 

Библиотечният фонд в читалището наброява 5560 книги 

 Читалище „Светлина”, с. Вълчитрън

Читалище „Светлина” – с.Вълчитрън е основано през 1905г. Читалището 

е с богата културна 100 годишна история. През годините са работили 

следните състави: смесен четиригласен хор, смесен танцов състав, театрална 

трупа, групи за художествено слово, мъжка и дамска групи за автентичен 

фолклор. Тези състави са носители на множество дипломи, грамоти и медали 

от съборите в Копривщица,Национални,Областни и Общински фестивали. В 

настоящият момент към читалището работят: 

  Дамска вокална група «Славей"– отличена с призове от 

фестивала “Листопад на спомените”гр.Варна 2004г,2005г. и 2006 

година,старопланински събор Балкан фолк гр.Велико Търново, 

Черноморски международен фестивал гр.Царево, 

Международния фолклорен фестивал „Атлиманска огърлица“ 

Китен – получили грамота и плакет за отлично представяне, 

Фолклорен фестивал «Искри от миналото» Априлци - първа 

награда и златен медал в раздел „Песенно изкуство“ 

 Детски танцов състав 

Библиотеката на читалището е с богат книжен фонд от 11 200 тома 

художествена ,научна и справочна литература. 

 
 Читалище „Съзнание”, с. Згалево

Читалище „Съзнание” – с.Згалево е най-старото основано читалище в 

общината през 1897г. Основната му цел е да работи за съхранение и 

възраждане на българската традиция и фолклор, да дарява духовна сила и 

радост на подрастващото поколение. Основната му дейност в момента е: 

 Женска вокална група; 

 Духова музика; 

 Младежка група за песни; 

 Младежки клуб; 

 Клуб на пенсионера; 

Библиотечният фонд в читалището наброява 7 394 книги. 

 
 Читалище „Просвета”, с. Катерица

Читалище „Провсета” – с.Катерица е основано през 1927г. 

Основната му дейност в момента е: 
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  Женска група за народни песни «Катерица» - взела участие в 
редица фолклорни мероприятия като едно от най-големите им 

постижения е на Европейския шампионат по фолклор “Евро 
фолк 2011” Несебър. - златен медал в категория „Фолклорна 

песен”, диплом в категория „Фолклор” и с лауреатско звание за 

принос в провеждането на Европейския шампионат по фолклор; 

 Клуб на пенсионера; 

Библиотечният фонд в читалището наброява 3 200 книги 

 
 Читалище „Иван Вазов”, с. Одърне

Под формата на дружество читалището съществува от 1896 година. Едва 

през 1904г официално получава името Народно читалище “Иван Вазов”. На 

сцената на читалището са играни много пиеси и са проведени много 

концерти и тържества по различни поводи. В читалището развиват своята 

дейност художествени колективи: 

 Детска фолклорна група, 

 Дамска група за стари градски песни, 

  Мъжка вокална група “Камбанен звън” участва в Световния 
шампионат по фолклор гр. Несебър където са станали носители 
на Златни медали и имат Диплом Световни шампиони по 

фолклор. Носители са и на много други първи нагаради от 
фестивали, където са участвали: като Хасково, Враца, Обзор, 

Самоков и др., 

 Дамска група за народни песни 

 
 Читалище „Просвета”, с. Каменец

Читалище „Провсета” – с.Каменец е основано през 1908г. То е част от 

част от Европейската програма „Глоб@лни библиотеки" и е продължение на 

съвместната инициатива за партньорство и предоставяне на повече 

информация на всеки български гражданин. В читалището развиват своята 

дейност художествени колективи: 

 Женска певческа група; 

 Клуб на пенсионера; 

Библиотечният фонд в читалището наброява 7 449 книги 

 
 Читалище „Пробуда“, с. Тотлебен

Читалище „Пробуда” – с.Тотлебен е основано през 1903г. В читалището 

развиват своята дейност художествени колективи: 
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  Певческа група ,,Детелина“ участва във фолклорни фестивали 
организирани в гр. Априлци и с. Царевец, където взимат 
златните медали 

 Театрална трупа 

Библиотечният фонд непрекъснато се обогатява и в края на 80 години на 

миналия век наброява над 10000 тома. 

 

Културният календар на града е изключително богат и разнообразен 

Традиционни празници от културния календар на общината са: 

  Общоградски събор на гр.Пордим – провежда се първата събота 
и неделя след 7-ми ноември 

 Празник на гр.Пордим - октомври 

 Народен събор на с.Борислав – провежда се всяка година на 1 

ноември 

 Празник на с.Борислав на 19 август 

 Народен събор на с.Вълчитрън – провежда се ноември 

  Згалевският събор в с.Згалево – провежда се последната събота 
или неделя на месец октомври. 

  Майски празници в с.Згалево – провежда се първата или втората 
седмица на Май месец 

  Народен събор на с.Каменец – провежда се последната неделя 
на месец септември 

 Празник на с.Каменец - На втората неделя от месец юни 

 Народен събор на с.Катерица – провежда се на 24 май 

 Народен събор на с.Одърне – провежда се на 28 октомври 
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Таблица № 18: В следната таблица са дадени съответните обекти с по-важните им характеристики: 

 

 
Населено 

място 

 
Обект 

/адрас,локализация/ 

Кадастрални данни деклариран с 
писмо №/ 

протокол №/ 
списък 

обявен в ДВ 
бр./год./протокол 

на НСОПК 

свален с писмо 
№/ 

протокол №/ 
ДВ бр.год 

 

Вид 

 

Категория 

кв. парц. пл.№ 

 
с.Вълчитрън 

Църква 
"Св.Константин и 
Елена" 

   

писмо №65 от 
11.01.1980г 

   
художествен 

 
II гр. 

 

с.Вълчитрън 

Лобно място и 
партизанско 
скривалище, 
м.Пожара 

     
ДВ. Бр.63 от 
10.08.1973г 

  

исторически 

 

местно 

 

 

 

 
с.Згалево 

 

 

 

Църква 
"Св.Параскева" 1869 

   списък от 
19.01.1974г 

  
художествен 

 

   списък от 
30.07.1975г 

  паметник на 
културата 

 

   

списък от 
27.04.1979г 

  архитектурно- 
строително и 
художествен 

 

   писмо №65 от 
11.01.1980г 

  
художествен III гр. 
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с.Згалево 

Паметник Братска 
могила, м.Виненски 
баир, западно 

    

ДВ. Бр.93 от 
02.11.1969г 

  
исторически 

 
местно 

 

 
с.Згалево 

Паметник на щаба- 
капитан 
И.П.Добровски, 
м.Старите гробища, 
югоизточно 

     

ДВ. Бр.93 от 
02.11.1969г 

  

 
исторически 

 

 
местно 

 
с.Згалево 

Паметник Братска 
могила, м.Ненков 
баир 1км. южно 

    

ДВ. Бр.93 от 
02.11.1969г 

  
исторически 

 
местно 

 
с.Згалево 

Паметник Братска 
могила, м.Бранището 
2км. южно 

    

ДВ. Бр.93 от 
02.11.1969г 

  
исторически 

 
местно 

 
с.Згалево 

Артилерийска 
позиция, 
м.Бранището 2км. 
югозападно 

     

ДВ. Бр.93 от 
02.11.1969г 

  
исторически 

 
местно 

 

с.Згалево 

Антично и 
средновековно 
селище, м.Виная до 
селото 

     
ДВ. Бр.88 от 
09.11.1965г. 

 архитектурно- 
строително от 
Античността и 

Средновековието 

 

местно 
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с.Згалево 

 
Праисторическо 
селище, 3км. северно 

     
ДВ. Бр.88 от 
09.11.1965г. 

 архитектурно- 
строително от 
Античността и 

Средновековието 

 

местно 

 

с.Згалево 
Праисторическо и 
римско селище, в 
селото 

     
ДВ. Бр.88 от 
09.11.1965г. 

 архитектурно- 
строително от 
Античността и 

Средновековието 

 

местно 

с.Каменец 
Къща на Иван 
Нешков 

43 
 

98 
писмо №4440 от 

24.11.1981г 

  архитектурно- 
строително 

 

с.Каменец 
Църква "Св. Троица" 
1878 

   писмо №65 от 
11.01.1980г 

  
художествен II гр. 

 

 
с.Одърне 

 

Църква "Св. 
Параскева" 

   

списък от 
27.04.1979г 

  архитектурно- 
строително и 
художествен 

 

   писмо №65 от 
11.01.1980г 

  
художествен II гр. 

гр.Пордим 
Къща на Начо 
Стоянов 

2 
 

269 
писмо №4440 от 

24.11.1981г 

  архитектурно- 
строително 

 

гр.Пордим 
Къща на Иван Г. 
Иванов 

54 
 

169 
писмо №4440 от 

24.11.1981г 

  архитектурно- 
строително 
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гр.Пордим 

Къща на Тани 
Ангелов (кост. 
Василев) 

 
2 

  
257 

писмо №4440 от 
24.11.1981г 

  

архитектурно- 
строително 

 

гр.Пордим 
Сграда на 
читалището 

54 
 

169 
писмо №4440 от 

24.11.1981г 

  архитектурно- 
строително 

 

гр.Пордим 
Жилищно търговска 
сграда 

2 
 

766 
писмо №4440 от 

24.11.1981г 

  архитектурно- 
строително 

 

 

 
гр.Пордим 

 
Камбанарията при 
църквата "Св. 
Димитър" 

   

списък от 
27.04.1979г 

  архитектурно- 
строително и 
художествен 

 

   писмо №65 от 
11.01.1980г 

  
художествен II гр. 

 

гр.Пордим 

Партизанско 
скривалище в двора 
на къщата на Велчо 
Иванов 

     
ДВ. Бр.63 от 
10.08.1973г 

  

исторически 

 

местно 

 

гр.Пордим 

Бронзов бюст 
паметник на Гр.Йона 
Лукъй, парк при 
музея Румънски войн 

     
ДВ. Бр.93 от 
02.11.1969г 

  

исторически 

 

местно 
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гр.Пордим 

Музей-главна 
квартира на руската 
армия в къщата на 
Иван Стойков в парка 
към музея 

     

ДВ. Бр.93 от 
02.11.1969г 

  

 
исторически 

 

 
национално 

 

гр.Пордим 

Бронзов бюст 
паметник на майор 
Г.Шонцу, парк при 
музея Румънски войн 

     
ДВ. Бр.93 от 
02.11.1969г 

  

исторически 

 

местно 

 

гр.Пордим 
Музей Румънски войн 
1877/78 към 
с.Пордим 

    
ДВ. Бр.93 от 
02.11.1969г 

  

исторически 
 

национално 

гр.Пордим Руско гробище, южно 
    ДВ. Бр.93 от 

02.11.1969г 

 
исторически местно 

 
 

гр.Пордим 

Паметник-костница 
от загиналите по 
времето на Руско- 
турската война 1877- 
1878г 

    
писмо №1597 от 

02.05.1990г. 

   
 

исторически 

 

с.Тотлебен 
Къща на Петко В. 
Колев (наследници) 

8 
 

183 
писмо №4440 от 

24.11.1981г 

  архитектурно- 
строително 

 

с.Тотлебен 
Паметник на 
Тотлебен 

    ДВ. Бр.93 от 
02.11.1969г 

 
исторически местно 
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с.Тотлебен 
Братска могила, в 
парк, южно 

    ДВ. Бр.93 от 
02.11.1969г 

 
исторически местно 

 

 

Община Пордим е с богато историческо минало и поради това на територията и има много паметници и забележителности. 
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3.6.1. Предизвикателства пред развитието и опазването култура и 

историческо наследство: 

 Подобряване на материалната база и развитие на читалищната дейност 

 Подобряване състоянието и поддръжката и популяризиране на 

музейте 

 Ремонт и поддръжка на религиозни храмове 
 

3.7. Техническа инфраструктура 
 

3.7.1. Пътна мрежа 

Общинска пътна мрежа: 

През територията на Община Пордим преминават: 

- Първокласен път Е-83 Гара Бяла-о.п. Плевен-Луковит-Коритна- 
Ябланица-Ботевград – 4,80км 

- Третокласен път 

Номер на 

пътя 

Наименование на 

пътната отсечка 

Дължина 

/км/ 

III-3402 
Коиловци-Славяново- 
Пордим- Вълчитрън 

 

14,20 

III-3501 
Коиловци-Славяново- 
Пордим- Вълчитрън 

 

25,00 

Обща дължина на III-класната мрежа 39,20 

- Четвъртокласен път 

Номер на 
пътя 

Наименование на 
пътната отсечка 

Дължина 
/км/ 

PVN2145 Тотлебен - Одърне 15,30 

PVN1110 Обнова - Каменец 3,60 

PVN1110 Левски - Каменец 2,70 

PVN1146 
Пелишат - Катерица - 
Борислав 

 
10,40 

PVN3170 Катерица - Одърне 3,60 

PVN3148 Згалево - сп.Згалево 8,20 
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PVN3145 Владая - Пордим 7,90 

PVN3170 Борислав - Одърне 7,00 

PVN3171 Пордим - Пелишат 4,00 

Обща дължина на IV-класната мрежа 62,70 

 

Гъстотата на пътната мрежа е 444км/1000км², при 189км/1000км² за района 

и 174км/1000 км² за страната. Това дава възможност да се осъществяват 

сигурни връзки с останалата част от страната. 

Пътната мрежа на общината е добре развита, всички населени места са 

свързани с общинския център. Пътна мрежа, чрез която се осъществяват 

връзките между отделните селища в общината, е първокласна, третокласна и 

четвъртокласна с обща дължина 106,7км. Общата дължина на Общинските 

пътища е 62,70км., представляващ 59% относителен дял от пътната мрежа. 

 
Улична мрежа 

Уличната мрежа в града и селата е изградена през 70-те години на миналия 

век. Тя е силно амортизирана и се нуждае от неотложен ремонт. В гр.Пордим 

уличната мрежа е изградена 100%, от които 90% асфалтирана, в селата 

уличната мрежа е изградена 90% и асфалтирана 60%. 

Общината използва възможностите на структурните фондове за изпълнение 

на проекти, свързани с подобряване уличната мрежа. Такива проекти по 

Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на 

регионите" за цялостно асфалтиране включват следната пътна мрежа: 

 четвъртокласна пътна мрежа - път с.Каменец - 

с.Обнова; 

 четвъртокласна пътна мрежа - път с.Вълчитрън - 

с.Катерица 

 ул. Средец, ул. Н. Й.Вапцаров, ул. Гео Милев и ул. Сергей Румянцев, 

гр. Пордим 

Общата стойност на изпълняващите се проекти е 570 915,00 лева. 

Транспорт 

Населените места в Община Пордим се обслужват от организиран автобусен 

транспорт. Всички села от общината имат автобусна връзка с Общинския и 

Областния център. 
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В системата на железопътните връзки общината е добре обезпечена, през 

територията и преминава железопътна линия София-Варна, като гр.Пордим, 

с.Одърне и с.Каменец са осигурени с ж.п. транспорт. Железопътните линии на 

територията на общината са двойни и електрифицирани. 
 

3.7.2. Водоснабдяване и канализация 
 

3.7.2.1. Водоснабдителна мрежа 

Изградеността на водоснабдителна мрежа, в осемте селища на Община 

Пордим, е 100%. Голям процент от уличните водопроводи са изградени от 

етернитови тръби, Макар и по евтини и предпочитани при строителството в 

миналото, те са показали и отрицателните си качества – крехки са, 

дебелостенни и имат ненадеждни връзки, през които вероятно има голяма 

загуба на вода. 

Основен проблем е питейно-битовото водоснабдяване на с.Тотлебен. В 

района на селото, въпреки дългогодишни проучвания не е открита вода в 

достатъчни количества. Проблема с водоснабдяването ще се реши чрез 

подмяна на амортизираната водопроводна мрежа и чрез изграждане на 

допълнително водоснабдяване на с.Тотлебен от сондажен кладенец в 

местността “Над село” с проектно водно количество до 4 л/сек. 

Проучвателните и проектански работи вече са извършени. В момента се 

извършват и необходимите пробовземания за определяне качеството на 

водата. 

Същият проблем съществува и в гр.Пордим, където през летните месеци се 

налага въвеждане на режим във водоснабдяването. 

По данни на „ВиК” ЕООД – Плевен общата дължина на водопроводната 

мрежа (външна и вътрешна) за цялата Община Пордим е 178 431,60м ( външна 

– 52 107,00м и вътрешна 126 324,60м) 

Външна водопроводна мрежа 

63% от външната водопроводна мрежа на Община Пордим е изградена от 

етернитови тръби, като този вид материал е използван най-много при 

достигането до с.Одърне, а именно 6546м. Важно е и да се отбележи, че цялата 

външна водоснабдителна мрежа на селата Каменец и Катерица е изградена от 

тези етернитови (азбестоциментови) тръби. Камениновите тръби, в днешно 

време, се използват основно за канализационни мрежи и наличието на 2% от 

външната водопроводна мрежа на общината обуславя нуждата от подмяната 

им. 
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Таблица № 19: Външна водопроводна мрежа в Община Пордим по материал и 

диаметър на тръбите 

 
Вид 

 
Диаметър 

Община Пордим  

 
Обща 

дължина 

 
 

гр.Пордим 

 
 

с.Борислав 

 
 

с.Вълчитрън 

с.Згалево  
 

с.Каменец 

 
 

с.Катерица 

 
 

с.Одърне 

 
 

с.Тотлебен 

 
Е

те
р

н
и

т 

80 100,00     2700,00   2800,00 

10 142,00       440,00 582,00 

125 1992,00   988,00     2980,00 

150 502,00 3661,00 2134,00 1620,00 5784,00 760,00 1420,00 730,00 16611,00 

200 2421,00  500,00    5126,00 1532,00 9579,00 

250  360,00       360,00 

Общо 5157,00 4021,00 2634,00 2608,00 5784,00 3460,00 6546,00 2702,00 32912,00 

 

 
С

то
м

ан
е
н

и
 

80        78,00 78,00 

100 1239,00 1968,00  27,00   739,00 304,00 4277,00 

125 4200,00  1022,00    5,00  5227,00 

150 10,00  2728,00      2738,00 

200 36,00      213,00  249,00 

250 3588,00        3588,00 

Общо 9073,00 1968,00 3750,00 27,00 0,00 0,00 957,00 382,00 16157,00 

 

 
П

Е
В

П
 

63/6        18,00 18,00 

90/10    42,00     42,00 

160/10   655,00      655,00 

160/16    1483,00     1483,00 

Общо 0,00 0,00 655,00 1525,00 0,00 0,00 0,00 18,00 2198,00 

 

Каменин 
150 640,00        640,00 

300 200,00        200,00 

Общо 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 

Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 
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Графика № 35: Процентно разпределение на външната водопроводна мрежа по 

материал на тръбите за Община Пордим 
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Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 

 

Графика № 36: Разпределение на външната водопроводна мрежа по материал на 

тръбите в отделните населени места в Община Пордим 
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Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 

По данни на „ВиК” ЕООД-Певен за периода от 2009г до третото тримесечие 

на 2014 са регистрирани 115бр. аварии по външната водопводна мрежа. Най- 

много аварии са регистрирани в с.Вълчитрън (38%), с.Каменец (24%) и 

с.Борислав (17%). За анализа ще се спрем до данните към 2013г поради факта, 

че не е приключила цялата 2014 година и анализирането на временните данни 

може да доведе до отклонения в целия анализ. 
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2013 към 
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на 2014 
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Наблюдава се повишаване на броя на авариите (към 2013г) във всички 

населени места в Община Пордим с изключение на гр.Пордим (боря на 

авариите е намалял до 0 през 2013г) и с.Катерица (0бр. през 2013г). Това 

показва амортизацията на цялата външна водопроводна мрежа в Община 

Пордим и съответно показва наличие на загуби на вода. 

 
Графика № 37: Регистрирани аварии по външната водопроводна мрежа в Община 

Пордим 

Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 

 

Вътрешна водопроводна мрежа 

86% от вътрешната водопроводна мрежа на Община Пордим е изградена от 

етернитови тръби, като населени места изградени само от този вид тръби са 

селата Катерица и Тотлебен. 

 
Таблица № 20: Вътрешна водопроводна мрежа в Община Пордим по материал и 

диаметър на тръбите 

Вид Диаметър 
Община Пордим Обща 

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

 
Е

те
р

н
и

т 

60 6226,10  7400,00 7426,00 3043,00  1022,00 8691,00 33808,10 

80 5252,90 5096,00 11388,00 3442,00 7961,00 2963,00 9798,00 1422,00 47322,90 

10 635,00 2324,00 1062,00 1110,00 4573,00 505,00 1628,00 3888,00 15725,00 

125 1589,00  980,00 90,00 616,00 180,00 618,00 894,00 4967,00 
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150 

  
2480,00 600,00 3365,00 

 
350,00 430,00 7225,00 

200 
      

120,00 
 

120,00 

Етернит 13703,00 7420,00 23310,00 12668,00 19558,00 3648,00 13536,00 15325,00 109168,00 
 

 
П

о
ц

и
н

к
о

в
а
н

и
 1/2'' 45,70 

       
45,70 

3/4'' 1061,80 
   

100,00 
   

1161,80 

1'' 1290,00 
  

100,00 596,00 
   

1986,00 

1 1/4'' 160,00 
       

160,00 

2'' 50,00 
       

50,00 

Поцинковани 2607,50 0,00 0,00 100,00 696,00 0,00 0,00 0,00 3403,50 
 

 
С

то
м

ан
е
н

и
 

50 1016,30 
  

500,00 110,00 
   

1626,30 

60 1772,40 
  

1055,00 
    

2827,40 

80 2323,50 6,00 
      

2329,50 

100 
 

20,00 
 

535,00 
    

555,00 

125 960,00 
  

1315,00 
    

2275,00 

150 
  

451,00 
 

40,00 
   

491,00 

Стомана 6072,20 26,00 451,00 3405,00 150,00 0,00 0,00 0,00 10104,20 
 

 
П

Е
В

П
 

25/6 
    

130,00 
   

130,00 

40/10 7,20 
       

7,20 

63/6 
      

120,00 
 

120,00 

63/10 152,90 
  

175,00 
    

327,90 

75/10 
   

115,00 
    

115,00 

90/10 1837,80 
  

100,00 
    

1937,80 

110/10 36,00 
       

36,00 

160/16 
   

30,00 
    

30,00 

ПЕВП 2033,90 0,00 0,00 420,00 130,00 0,00 120,00 0,00 2703,90 
 

Чугун 
100 

   
275,00 

    
275,00 

125 
   

670,00 
    

670,00 

Чугун 0,00 0,00 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 

Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 
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Графика № 38: Процентно разпределение на вътрешната водопроводна мрежа по 

материал на тръбите за Община Пордим 
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Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 
 

Графика № 39: Разпределение на вътрешната водопроводна мрежа по материал на 

тръбите в отделните населени места в Община Пордим 
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Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 

 

По данни на „ВиК” ЕООД-Плевен за периода от 2009г до третото 

тримесечие на 2014 са регистрирани 546бр. аварии по вътрешната 

водопроводна мрежа. Най-много аварии са регистрирани в с.Вълчитрън (30%), 

с.Згалево  (18%) и  гр.Пордим  (14%).  За анализа ще се спрем до  данните  към 
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2013г поради факта, че не е приключила цялата 2014 година и анализирането 

на временните данни може да доведе до отклонения в целия анализ. 

Наблюдава се намаляване на броя на авариите(към 2013г) в с.Вълчитрън, 

с.Катерица и с.Каменец, и обратното има повишаване на авариите в другите 

населени места в Община Пордим. Авариите показват амортизацията на 

вътрешната водопроводна мрежа и съответно показва наличие на загуби на 

вода. 

 

Графика № 40: Регистрирани аварии по вътрешната водопроводна мрежа в Община 

Пордим 
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Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 

За периода от 2009г до третото тримесечие на 2014 са регистрирани 588бр. 

аварии по водопроводните отклонения в цялата община. Най-много аварии са 

регистрирани в гр.Пордим (37%), с.Вълчитрън (19%) и с.Згалево (13%). За 

анализа ще се спрем до данните към 2013г поради факта, че не е приключила 

цялата 2014 година и анализирането на временните данни може да доведе до 

отклонения в целия анализ. 

Наблюдава се повишаване на броя на авариите по водопроводните 

отклонения (към 2013г) във всички населени места в Община Пордим с 

изключение на с.Каменец (боря на авариите е намалял с 7бр през 2013г) и 

с.Катерица (0бр. през 2013г). Това показва амортизацията на сградните 

водопроводни отклонения в Община Пордим и съответно показва наличие на 

загуби на вода. 
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Графика № 41: Регистрирани аварии по водопроводните отклонения в Община 

Пордим 
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Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 

Загуби на вода в периода 2009-2013г 

В гр.Пордим се наблюдава намаляване на количеството на използваната 

вода за комунално-битови и производствени нужди, това може да се обоснове 

с миграцията на населението и стегнацията на бизнеса (от там затварянето на 

предприятията на територията на града). Загубите на вода за 2013г са 46,39%. 

Следващата таблица показва разпределението на количествата доставена вода. 

 
Таблица № 21: Количества на доставената и използвана вода в гр.Пордим 

 

Година 

Доставена 

вода 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

комунално-битови 

цели 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

производствени 

цели 

/хил.м3/ 

Загуби на 

вода 

/%/ 

2009 220,800 65,901 15,478 63,14% 

2010 181,800 65,893 15,383 55,29% 

2011 160,800 63,778 13,206 52,12% 

2012 158,000 70,301 13,167 47,17% 

2013 132,200 58,675 12,200 46,39% 

Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 
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В периода 2011-2013г, в с.Борислав, се наблюдава запазване на 

количеството на доставената вода, като използваната вода за 

производствените цели е намаляла, а тази за комунално-битовите се е 

увеличила. Загубите на вода за 2013г са 33,00%. Следващата таблица показва 

разпределението на количествата доставена вода. 

 
Таблица № 22: Количества на доставената и използвана вода в с.Борислав 

 

Година 

Доставена 

вода 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

комунално-битови 

цели 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

производствени 

цели 

/хил.м3/ 

Загуби на 

вода 

/%/ 

2009 8,850 7,940 0,045 9,77% 

2010 13,550 7,981 4,570 7,37% 

2011 10,440 7,204 0,298 28,14% 

2012 11,250 7,318 0,309 32,20% 

2013 11,600 7,636 0,136 33,00% 

Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 

 

В периода 2011-2013г, в с.Вълчитрън, се наблюдава намаляване на 

количеството на използваната вода за комунално-битови. Използваната вода  

за производствени нужди се е увеличила съвсем малко. Това намаляване може 

да се обоснове с миграцията на населението. Загубите на вода за 2013г са 

34,51%. Следващата таблица показва разпределението на количествата 

доставена вода. 

Таблица № 23: Количества на доставената и използвана вода в с.Вълчитрън 

 

Година 

Доставена 

вода 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

комунално-битови 

цели 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

производствени 

цели 

/хил.м3/ 

Загуби на 

вода 

/%/ 

2009 90,350 36,451 2,936 56,41% 

2010 87,550 36,652 3,195 54,49% 

2011 86,400 36,134 4,080 53,46% 

2012 85,200 35,026 4,327 53,81% 

2013 60,000 34,786 4,507 34,51% 

Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 
 

В периода 2011-2013г, в с.Згалево, се наблюдава запазване на количеството 

на доставената вода, като използваната вода за комунално-битовите цели е 

намаляла, а тази за производствени се е увеличила. Загубите на вода за 2013г 
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са 39,78%. Следващата таблица показва разпределението на количествата 

доставена вода. 

Таблица № 24: Количества на доставената и използвана вода в с.Згалево 

 

Година 

Доставена 

вода 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

комунално-битови 

цели 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

производствени 

цели 

/хил.м3/ 

Загуби на 

вода 

/%/ 

2009 62,000 30,455 4,596 43,47% 

2010 58,500 30,163 5,457 39,11% 

2011 60,500 32,913 3,742 39,41% 

2012 65,000 35,830 3,185 39,98% 

2013 59,500 31,951 3,879 39,78% 

Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 

 

В периода 2011-2013г, в с.Каменец, се наблюдава намаляване на 

количеството на използваната вода за комунално-битови и производствени 

нужди. Това намаляване може да се обоснове с миграцията на населението и 

стегнацията на бизнеса (от там затварянето на предприятията на територията 

на града). Загубите на вода за 2013г са 47,96%. Следващата таблица показва 

разпределението на количествата доставена вода. 

 
Таблица № 25: Количества на доставената и използвана вода в с.Каменец 

 

Година 

Доставена 

вода 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

комунално-битови 

цели 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

производствени 

цели 

/хил.м3/ 

Загуби на 

вода 

/%/ 

2009 116,360 41,095 2,964 62,14% 

2010 86,000 39,676 2,805 50,60% 

2011 96,060 39,286 2,648 56,35% 

2012 80,600 38,402 2,498 49,26% 

2013 71,300 35,037 2,069 47,96% 

Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 

 

В периода 2011-2013г, в с.Катерица, се наблюдава запазване на 

количеството на доставената вода. Загубите на вода за 2013г са 42,16%. 

Следващата таблица показва разпределението на количествата доставена вода. 
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Таблица № 26: Количества на доставената и използвана вода в с.Катерица 

 

Година 

Доставена 

вода 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

комунално-битови 

цели 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

производствени 

цели 

/хил.м3/ 

Загуби на 

вода 

/%/ 

2009 6,250 3,470 0,073 43,31% 

2010 6,000 3,649 0,005 39,10% 

2011 6,700 3,807 0,148 40,97% 

2012 7,350 4,008 0,082 44,35% 

2013 6,950 3,921 0,099 42,16% 

Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 

 

В периода 2011-2013г, в с.Одърне, се наблюдава намаляване на 

количеството на използваната вода за комунално-битови и производствени 

нужди. Това намаляване може да се обоснове с миграцията на населението и 

стегнацията на бизнеса (от там затварянето на предприятията на територията 

на града). Загубите на вода за 2013г са 49,40%. Следващата таблица показва 

разпределението на количествата доставена вода. 

 
Таблица № 27: Количества на доставената и използвана вода в с.Одърне 

 

Година 

Доставена 

вода 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

комунално-битови 

цели 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

производствени 

цели 

/хил.м3/ 

Загуби на 

вода 

/%/ 

2009 65,150 37,018 5,426 34,85% 

2010 60,950 38,002 1,458 35,26% 

2011 68,100 34,828 4,125 42,80% 

2012 67,000 35,136 3,265 42,69% 

2013 56,050 26,028 2,334 49,40% 

Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 

 

В периода 2011-2013г, в с.Тотлебен, се наблюдава запазване на 

количеството на доставената вода, като използваната вода за комунално- 

битовите цели е намаляла, а тази за производствени се е увеличила. Загубите 

на вода за 2013г са 41,17%. Следващата таблица показва разпределението на 

количествата доставена вода. 
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Таблица № 28: Количества на доставената и използвана вода в с.Тотлебен 

 

Година 

Доставена 

вода 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

комунално-битови 

цели 

/хил.м3/ 

Използвана вода 

производствени 

цели 

/хил.м3/ 

Загуби на 

вода 

/%/ 

2009 40,500 20,670 4,796 37,12% 

2010 40,100 20,079 5,566 36,05% 

2011 43,200 19,932 6,992 37,68% 

2012 44,700 21,799 5,152 39,71% 

2013 44,700 20,048 6,249 41,17% 

Източник:”ВиК” ЕООД – Плевен 2014г 

 

От 01.01.2013 година действащата цена за доставка на питейна вода на 

цялата територията на Община Пордим, обслужвана от „ВиК” ЕООД – 

Плевен, е 1,45лв./м3 (без ДДС). 

Големите общи загуби и високата енергоемкост на водоснабдяването го 

правят една сравнително скъпа услуга за населението. Основния проблем на 

общината е амортизираната на водопреносната мрежа и големите загуби на 

вода. Необходимо е Община Пордим да вземе мерки за рехабилитация на 

водопроводната мрежа в общината с цел намаляване на загубите на вода и по- 

доброто и качествено предоставяне на водоснабдяването както на населението 

така и на фирмите. 
 

3.7.2.2. 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 са изградени локални пречиствателни съоръжения-септични ями. 

Изхвърлянето на отпадъчните води директно в околната среда, без 

пречистване, довежда от една страна до замърсяването на реките, а от друга до 

тяхното затлачване. Необходимо е Община Пордим да вземе мерки за 

справяне с този проблем. 
 

3.7.3. Енергийни мрежи и съоръжения 

Община Пордим се обслужва от електроразпределителното дружество “Чез 

Разпределение България ”АД, - технически район Плевен 

Електроснабдяването се осъществява от националната енергийна система, 

посредством 115 трансформаторни поста с обща инсталирана мощност 25506 

kVА. Мрежата 20 кV е изцяло въздушна на територията на общината. 
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Състоянието на въздушните линии 20 кV е сравнително добро и осигуряват 

преноса на ел. енергия. Мрежите ниско напрежение са от въздушен тип и са в 

добро състояние. Трансформаторната мощност на общината е в състояние да 

задоволява потребностите на населението и промишления сектор на 100% 

Уличното и парковото осветление на територията на Община Пордим e 

изцяло подменено с енергоспестяващи, светодиоди (LED) и отремонтирани 

осветителни тела по проект, финансиран от Програмата за развитие на 

селските райони. 
 

3.7.4. Газоснабдяване 

В Община Пордим няма изградено битово газифициране. С решение № Г  

Пр Г-9/10.02.2004 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 

(ДКЕВР) – гр.София е определила „Черноморска Технологична Компания" АД 

– гр.Варна („ЧТК" АД) за фирма, спечелила търга за инвеститор за изграждане 

на нова газоразпределителна мрежа (ГРМ) на територията на регион "Мизия", 

в който попада и територията на Община Пордим. Въз основа на 

предварително проучване е разработена генерална схема за газификация на 

гр.Пордим от „ЧТК" АД, която е одобрена от ДКЕВР. Регион „Мизия” 

обхваща 11 общини – Плевен, Дряново, Луковит, Пордим, Летница, Сухиндол, 

Червен бряг, Угърчин, Долна Митрополия, Ябланица и Бяла Слатина. 

Изграждането на газоразпределителната мрежа и снабдяване със СПГ е в 

следната последователност: за Бяла Слатина – 2013 г., Дряново – 2014 г., 

Сухиндол и Пордим – 2015 г., Угърчин и Ябланица през 2016 г. Построената 

региона газоразпределителна мрежа до момента е с дължина 82 388 м. и 1240 

потребители, от които 140 стопански и 1100 битови потребители. 

По данни от плана за развитие на газопреносната мрежа в региона 

газификацията на гр.Пордим ще протече на 4 етапа: 

Първи етап (планиран през 2015 г.) Предвижда се изграждане на 

площадка за декомпресиране на сгъстен природен газ (СПГ), 

разположена в близост до строителните граници на града. Основния 

захранващ газопровод след площадката ще се изгради от 

полиетиленови тръби висока плътност с диаметър Ø125, Ø 110, Ø 90 и 

Ø 63. Ще бъдат присъединени 8 стопански и 7 битови клиенти. 

Втори етап (планиран през 2016 г.) За да се захранят 6 стопански и 

10 битови клиенти ще се изградят трасета от полиетиленови тръби с 

диаметър Ø 110, Ø90 и Ø 63. 

Трети етап (планиран през 2017 г.) Газоразпределителната мрежа ще 

се изгражда чрез газопроводни трасета от полиетиленови тръби с 



ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОРДИМ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ГАМАТРИ КОНСУЛТ” 

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените 

места в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по 

Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд 

„Земеделие” 

стр. 97 / 158 

 

 

диаметър Ø90 и Ø63. Планирано е да се захранят 4 стопански клиенти 

и 14 броя нови домакинства. До този етап ще бъде изградена 

газоразпределителна мрежа с обща дължина 6 057 м. 

Четвърти етап (планиран след 2017 г.) Разширяването и 

уплътняването на газоразпределителната мрежа ще продължи чрез 

полиетиленови тръби с диаметър Ø 63x5.8 с цел да бъдат 

присъединявани нови стопански клиенти. 

Предвиденият по-късен срок за началото на газификацията, в сравнение с 

други общини влизащи в регион „Мизия”, е във връзка с направената 

комплексна оценка и анализ на икономическата целесъобразност и 

ефективност на проекта за региона. 

Очакваният дългосрочен ефект от газификацията е: 

 Ще се внесе нов елемент в инфраструктурното развитие на общината; 

 Ускоряване на развитието и модернизацията на всички отрасли в 
икономиката и повишаване на енергийната ефективност. 

 Повишаване на жизнения стандарт на населението; 

 Подобряване на финансовия стандарт на общината; 

 Повишаване на интереса на наши и чужди инвеститори, което ще 
доведе до съживяване на икономиката и развитие на нови пазари. 

 

3.7.5. Топлоснабдяване 

В района на Община Пордим няма изградено централизирано 

топлоснабдяване. Към обществения, индустриалния и селскостопанския 

сектор (обществени организации и фирми) са изградени единствено 

самостоятелни котелни централи за производството на необходимата им 

топлоенергия. 

В населените места на Общината преобладават еднофамилните жилищни 

сгради, в които основна форма на битово отопление е използване на твърдо 

гориво - дърва и въглища. Енергията, която се консумира, е предимно за 

съоръжения, отопление и осветление. 

През 2007г. са подменени котли на течно гориво в СОУ ”Св.св. Кирил и 

Методий”, ОДЗ – гр.Пордим и в ДДМУИ – с.Згалево, а през 2009г. – в ДДЛРГ 

в с.Тотлебен. 
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3.7.6. Енергийна ефективност 

Енергийната ефективност е важен момент в политиката на устойчиво 

развитие на общините и районите в България. Община Пордим има приета 

общинска програма за енергийна ефективност /ОПЕЕ/ 2010-2013г., в която са 

заложени мерки за енергийна ефективност. Политиката на Община Пордим по 

отношение на енергийната ефективност е: 

 Гарантирано снабдяване на потребителите с енергия при минимални 

разходи след прилагане на различни енергоспестяващи мероприятия; 

 Рационално и ефективно използване на горивата и енергията в цикъла 

“производство – крайно потребление”; 

 Намаляване разходите за енергия в общинския бюджет; 

 Подобряване качеството на живот на ползвателите; 

 Намаляване на топлинните загуби в сградите чрез подобряване на 

енергийните им характеристики (саниране – пълно или частично); 

 Замяна на нискоефективните горива с такива с по-висока ефективност 

(газификация); 

 Възможности за регулация и управление на потреблението на енергия 
и оптимизиране на енергопотреблението; 

 Подобряване качеството на уличното осветление; 

 Подобряване опазване на околната среда с намаляване на вредните 
емисии на газове в атмосферата; 

 Нови пазарни възможности за производители и фирми за монтаж и 

обслужване на енергоефективни съоръжения, системи, изделия и 

технологии. Тази цел ще се постигне чрез система от конкретни мерки 

за повишаване на ефективността на потреблението на енергия в 

общинските обекти. 

Общинската политика за енергийна ефективност трябва да бъде насочена не 

само към намаляване на разходите за енергия на общинските обекти, а и да 

съдейства за намаляване на разходите за енергия на крайните потребители - 

обществените сгради, домакинствата, предприятията, транспорта, селското 

стопанство и др. Мерките предприети от Община Пордим са насочени към: 

 Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление; 
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 Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на 
енергийните им характеристики (саниране – пълно или частично); 

 Замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по-висока 

(газификация); 

 Осигуряване на отоплителни системи с висока ефективност, 
включващи и възможности за регулиране на потреблението; 

 Реконструкция и модернизация на уличното осветление; 

 Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на 

договорирането за енергоспестяване в общинския сектор; 

 Намаляване емисиите на парниковите газове 

Сградният фонд в община Пордим е в незадоволително състояние. 

Преобладаващата част от сградите са с ниски топлотехнически качества. По- 

голям процент от сградите са въведени в експлоатация между 1950-1967 г. – те 

са монолитни, но има и такива построени през тридесетте и четиридесетте 

години на миналия век. Стените на сградите, построени след 1960 г., са 

тухлени, без топлоизолация, с топлинни загуби до 5 пъти по-големи в 

сравнение с нормите за ново строителство. Покривните конструкции на 

повечето от сградите са с множество течове. Топлинните загуби през 

прозорците на някои сгради достигат до 50% от общите топлинни загуби. 

Всички сгради на детските заведения са в незадоволително състояние и се 

нуждаят от външен и вътрешен ремонт. Основните училища са в добро 

състояние. Читалищните сгради са в незадоволително състояние. Такова е 

състоянието и на електрическите и отоплителните инсталации. Това води до 

високи разходи за поддръжка и отопление. В кухненските блокове на детските 

заведения и социалните домове храната се приготвя на електрически 

готварски печки. В не всички общински сгради осветлението е подменено с 

луминесцентно, а в някои сгради е все още с енергоемки светлоизточници. 

Вътрешните отоплителни инсталации са амортизирани. 

 
Използване на ВЕИ 

На територията на Община Пордим има изградени соларни колектори или 

батерии в гр.Пордим-2бр и в с.Тотлебен – 1бр. за производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници. 

В съответствие с Директива 2001/77 на ЕС в подкрепа на произведената от 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) електроенергия, основавайки се на 
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пазарните механизми, в Закона за енергетиката са предвидени мерки за 

поощряване и устойчиво използване на ВЕИ. Съгласно прогнозният документ 

за развитие на ВЕИ в България до 2020 година, България има най-голям 

потенциал за развитие на енергия от водни централи и биомаса. Съгласно 

националните цели за развитие на ВЕИ, се предвижда делът на 

производството на електроенергия от ВЕИ да бъде 16 % от общото 

производство на енергия. 

В приетата общинска програма за енергийна ефективност /ОПЕЕ/ 2010- 

2013г., ясно са разписани инвестиционните и неинвестиционните дейности, 

които трябва да изпълни общината и съответно ефекта от изпълнението им: 

Таблица № 29: Инвестиционни и неинвестиционни дейности 

 

 
№ 

НАПРАВЛЕНИЯ, СЕКТОРИ, ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 

Инвестиционни и 

неинвестиционни дейности 
Очаквани ефекти 

ИЗПОЛВАНЕ НА ВЕИ В ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 
1 

Изработване на Общинска 

програма за устойчиво 

използване на възобновяеми и 

алтернативни енергийни 

източници и биогорива 

 
- Стимулиране на действителния старт на ВЕИ към 

мащабно пазарно проникване; 

- Постигане на устойчиво енергийно развитие. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 
–„Смяна на горивата” – 

реконструкция и модернизация 

на котелните инсталации след 

газифициране на селищата 

- Намаляване на емисиите на СО2 като принос към 

опазване на околната среда и запазване на световния 

климат; 

- Намаление стойността на топлинната енергия; 

- Намаляване замърсяването на околната среда с 

отпадна дървесина; 

- Подобряване на комфорта на отопляваните сгради; 

- Възможност за използване на два вида 

енергоносители за изгаряне в котелните инсталации 

на битовия и промишлен сектор. 

 

3 

Масова информационна 

кампания за възможностите при 

използването на ВЕИ. 

- Повишаване на съзнанието при ползването на 

енергия; 

- Намаляване на енергопотреблението; 

- Оползотворяване на местни ВЕИ. 
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ИЗПОЛВАНЕ НА ВЕИ В СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ 

 

 

1 

 
Предпроектни проучвания и 

реализация на проекти за 

монтаж на соларни инсталации 

за БГВ в социалните домове 

- Използване на технология за потребление на 

енергия от алтернативен енергиен източник; 

- Намаляване на експлоатационните разходи; 

- Намаляване разхода на ел. енергия; 

- Постигане на висок комфорт на обитаване; 

- Намаляване на вредните емисии. 

 

 

 

2 

 
Предпроектни проучвания и 

реализация на проекти за 

монтаж на котли на биомаса в 

социалните домове 

- Използване на технология за потребление на енергия 

от възобновяем енергиен източник; 

- Намаляване на експлоатационните разходи; 

- Намаляване разхода на горива и енергия; 

- Постигане висок комфорт на обитаване; 

- Намаляване на вредните емисии, съгласно поетите 

ангажименти по Протокола от Киото. 

Източник: ОПЕЕ 2007-2013 

Текущото състояние на ЕЕ в общината не се различава от това в страната 

като цяло. Основните причини за високата енергоемкост на нашата икономика 

са: наследена енергоинтензивна структура; морално остарели технологии; 

недостатъчно средства за въвеждане на енергоспестяващи средства и други. 

Съществени пречки при реализацията на целенасочени действия за ЕЕ са: 

липса на стимули за рационално  енергопотребление;  недостатъчна 

осведоменост на потребителите за възможностите за намаляване на 

консумацията; недостатъчната институционална база и други. 

На този етап Община Пордим се явява единствено консуматор на енергия и 

инвеститор в енергийния сектор при изграждането на инфраструктура, 

свързана с газификацията на общинския сграден фонд. 

Изследват се възможностите за добиване на енергия от възобновяеми 

енергийни източници – вятърна енергия, слънчева енергия и енергия от 

биомаса за задоволяване на местното потребление и производство на 

електроенергия. 

 
Слънчева енергия 

 

Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането 

на редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните 

ресурси на слънчевата енергия през отделните сезони на годината; 

физикогеографски особености на територията; ограничения при 
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строителството и експлоатацията на слънчевите системи в специфични 

територии, като природни резервати, военни обекти и др. 
 

Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване 

на слънчевата енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. 

Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключават в следното: 

произвежда се екологична топлинна енергия; икономисват конвенционални 

горива и енергии; могат да се използват в райони, в които доставките на 

енергии и горива са затруднени. 
 

Количеството уловена и оползотворена слънчева енергия се влияе 

съществено от качествата на различните типове слънчеви колектори, както и 

от вида на цялостната слънчева инсталация за получаване на топла вода. 
 

По данни на Национална дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015г, развитието 

на слънчева енергия в България ще е: 
 

 Фотоволтаични инсталации - очаква се произвеждане на електрическа 
енергия в размер на 4 ktoe /год., водеща до намаляване на емисиите на 

ПГ с около 39 kt CO2 еквивалент. 
 

 Слънчеви термични панели – очаква се произвеждане на топлинна 
енергия 239 GWh/год. Реализирането на този потенциал ще доведе до 

намаляване на емисиите с около 72 kt CO2 еквивалент. 
 

След анализ на базите данни е направено райониране на страната по слънчев 

потенциал. България е разделена на три региона в зависимост от 

интензивността на слънчевото греене 
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Карта за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в България 

 

Община Пордим попада в така обособен (показан на фигурата по горе) 

„Североизточен регион”. Той обхваща 50% от територията на страната, 

предимно селски райони, индустриалната зона, както и част от централната 

северна брегова ивица. Средногодишната продължителност на слънчевото 

греене е от 450 h до 1 750 h - 1 550 kWh/m2 годишно. 

 
Енергия от биомаса 

Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и 

предпазлив подход тъй като става дума за ресурси които имат ограничен 

прираст и много други ценни приложения, включително осигуряване 

прехраната на хората и кислорода за атмосферата. Затова подходът е да се 

включват в потенциала само отпадъци от селското и горско стопанство, 

битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго приложение и 

отпада по естествени причини без да се използва, енергийни култури 

отглеждани на пустеещи земи и т.н. 

От всички ВЕИ, биомасата (дървесината) е с най-голям принос в енергийния 

баланс на страната. 

По данни на Национална дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015г, 

използването на биомаса за енергия ще доведе до: 
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 Използване на биомаса за производство на електроенергия – очаквано 

производство в размер на 73 ktoe/год. и очаквано спестяване на 

емисии на ПГ в размер на 705 kt CO2 еквивалент/год. 

 Използване на биомаса за производство топлоенергия - очаквано 
производство в размер на 14 233 GWh/год. и очаквано спестяване на 

емисии на ПГ в размер на 4 270 kt CO2 еквивалент/год. 

 

Вятърна енергия 

Вятърната енергетика, в България, има незначителен принос в брутното 

производство на електроенергия в страната. През 2001 г. от вятърна енергия са 

произведени 35 MWhе (3 toe), през 2003 г. - 63 MWh (5.4 toe), а през 2004 г. - 

707 MWh (60.8 ktoe). Това показва, че развитието на вятърната енергетика в 

България се ускорява. 

Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия 

зависи от икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните 

разходи по поддръжка на технологиите за трансформирането й. Бъдещото 

развитие на вятърната енергетика в подходящи планински зони и такива при 

по-ниски скорости на вятъра ще зависи и от прилагането на нови технически 

решения. 

Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на 

вятърната енергия, отчетени при височина 10 m над земната повърхност, на 

територията на страната теоретично са обособени три зони с различен ветрови 

потенциал. Община Пордим попада в Зона А – „зона на малък ветроенергиен 

потенциал”. В тази зона се включват равнинните части от релефа на страната 

(Дунавската равнина и Тракия), долините на р.Струма и р.Места и високите 

полета на Западна България. Характеристики на тази зона са: 

 Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s; 

 Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 

годишно); 

 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 
m/s в тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на 

часовете през годината (8 760 h). 

В „Зона на малък ветрови потенциал” могат да бъдат инсталирани вятърни 

генератори с мощности от няколко до няколко десетки kW. Възможно е 

евентуално включване на самостоятелни много-лопаткови генератори за 

трансформиране  на  вятърна  енергия  и  на  PV-хибридни  (фотоволтаични) 
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системи за водни помпи, мелници и т. н. Разположението на тези съоръжения 

е най-подходящо в зона с малък ветрови потенциал на онези места, където 

плътността на енергийния поток е над 100 W/m2 . 

 
Хидроенергия 

Към момента р. Осъм се използва и за производство на електроенергия. 

Инсталираната мощност (според данни на РИОСВ – Плевен) на водни 

електроцентрали (ВЕЦ) е 6,3 MW (7 бр.). 

 

 
3.7.7. Комуникационни мрежи 

Община Пордим разполага със сравнително добре развита 

телекомуникационна инфраструктура. На територията на общината има 

изградени 7 броя автоматични телефонни централи, с общ капацитет 3000 

поста, които обслужват всички населени места. В почти всички населени 

места има свободен капацитет от постове. 

Пощенската система на територията на общината е добре развита. Тя 

обхваща 8 броя пощенски станции в населени места . 

Всички населени места имат ефирно покритие с радио и телевизионен 

сигнал, като покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии е 

100 % за територията на цялата община. 

Междуселищни и международни връзки могат да се осъществяват по 

телефон, факс и чрез Интернет. Общината има добро покритие на мрежата на 

мобилните оператори мобилтел, глобул и виваком, това води до постепенното 

разрешаване на проблемите с телефонизацията на зоните, където липсва 

техническа възможност за осигуряване на стационарни телефонни съобщения. 

Опериращите интернет доставчици предоставят относително бърз и 

надежден достъп на граждани и фирми от град Пордим и околните села 

 

 

3.7.8. Предизвикателства пред развитието на техническата инфраструктура 

 
 Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа и състоянието 

на уличната мрежа 
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 Подобряване състоянието на водопроводната мрежа, намаляване 

загубитте на вода, както и възможностите за събиране, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води 

 Развитие на газоснабдяването 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност 

 Използване на ВЕИ 
 

3.8. Околна среда 
 

3.8.1. Качество на атмосферния въздуха 

Комбинираното въздействие на много природни, географски и 

метеорологични фактори определя качеството на атмосферния въздух. 

Нивото на замърсяване се определя както от количеството емисии от 

различни източници, така и от характера на разсейването им в атмосферата. 

Качеството на въздуха на територията на Община Пордим се следи от 

РИОСВ – гр. Плевен. Съгласно Заповед № РД-1046/03.12.2010 г. на 

Министъра на околната среда и водите, Община Пордим е част от 

Северен/Дунавски РОУКАВ. 

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) се оценява чрез анализ на 

получените от пунктовете за мониторинг данни и сравнение на измерените 

концентрации за контролираните замърсители с нормите да КАВ, установени 

с нормативни актове (национални и на ЕС). 

Използвани са следните символи и съкращения в следващата таблица: 

 – показателят се измерва 

“-“ – няма норма 

ПС – пределна стойност 

СЧН – средночасова норма за опазване на човешкото здраве 

ПДКм.е. пределно допустима концентрация (максимална еднократна) 

СДН – средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве 

СГН – средногодишна норма за опазване на човешкото здраве 

КЦН – краткосрочна целева норма за опазване на човешкото здраве 

“*” – максималната осемчасова средна стойност в рамките на едно 

денонощие 

Таблица № 30: Видове норми за КАВ и условия за прилагането им 
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Пределно 

допустими 

норми 

 

ПС 

 

Концентрация 

 

Условия за приложение 

Серен диоксид 

 
СЧН 1 

 
час 

 
350 Og/m³ 

Да не бъде превишавана повече от 

24 пъти в рамките на една 

календарна година (КГ) 

 
СДН 

 
24 часа 

 
125 Og/m³ 

Да не бъде превишавана повече от 3 

пъти в рамките на една календарна 

година 

Азотен диоксид 

 
СЧН 

 
1 час 

 
200 Og/m³ 

Да не бъде превишавана повече от 

18 пъти в рамките на една 

календарна година 

СГН 1 година 40 Og/m³  

ФПЧ10 

 
СДН 

 
24 часа 

 
50 Og/m³ 

Да не бъде превишавана повече от 

35 пъти в рамките на една 

календарна година) 

СГН 1 година 40 Og/m³  

Озон 

 
КЦН 

 
8 часа* 

 
120 Og/m³ 

Да не се превишава в повече от 25 

дни на календарна година, 

осреднено за 3 години 

Въглероден оксид 

Норма за 
опазване на 

човешкото 

здраве 

 
8 часа* 

 
10 mg/m³ 

 

ПАВ 

 

СГН 
 

1 година 
 

1 ng/m3 
Целева норма за общо съдържание 
на замърсителя, осреднено за една 

година 

Бензен 

СГН 1 година 5 Og/m3  

Амоняк 

СЧН 1 час 
250 Og/m³ 

(0.25 mg/m³) 

 

СДН 24 часа 
100 Og/m³ 

(0.10 mg/m³) 

 

 

Към 31.12.2013г. (по данни на РИОСВ –Плевен) нивата на контролираните 

основни показатели за качеството на атмосферния въздух, с изключение на 
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показател ФПЧ10, са под установените норми за опазване на човешкото 

здраве. Показателят ФПЧ10 за периода 2009-2013 е превишен единствено на 

територията на гр.Плевен.. 

 
Таблица № 31: Автоматична измервателна станция – стационарна (АИС) - Плевен 
 2011г 2012г 2013г 

Брой превишения на СДН за ФПЧ10 (СДН 50 Om/m3 - да не се 

превишава повече от 35 дни годишно) 

 
150 

 
101 

 
70* 

Брой превишения на СДН за ФПЧ10 - През неотоплителен 

период 01.04.-30.09. 
13 4 6 

Брой превишения на СДН за ФПЧ10 - През отоплителен период: 

01.01-31.03 и 01.10-31.12 
137 97 64* 

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 - Om/m3 (СГН 40 

Om/m3) 
52,3 45,6 41,7 

 
*липсват данни за ФПЧ10 за периода 08.10-14.12.2013 г., поради повреда на анализатора. 

Източник: РИОСВ-Плевен 

 
Графика № 42: Изменение на броя на превишения на СДН за ФПЧ10 и 

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 - Om/m3 за периода 2011г – 2013г 
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дни годишно) 
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Източник: РИОСВ-Плевен 

Тенденцията за периода 2011 – 2013 г. е към намаление както на броя 

денонощия с превишена норма, така и на средногодишната  концентрация, 

като   броя   денонощия   с   превишени стойности през 2013г е намалял 

чувствително с 53,33% сравнение с тези отчетени през 2011г. 

Община Пордим не спада към зоните, в които са превишени нормите за 

КАВ. В териториите й няма обекти с издадени разрешителни за търговия с 

квоти 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. 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 значително намаляване на трафика им. 

РИОСВ-Плевен контролира 4 бр. действащи обекти на територията на  

Община Пордим 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/ 12.08.1999 г. 

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

подлежат на измерване (емисионен мониторинг) не по-малко от 1 път за 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. 
 

3.8.2. Състояние на водите 

 

Повърхностни води 

Територията на Община Пордим, е във водосбора на р.Осъм, с дължина 

314км и обща водосборна площ 2824 км². Средния годишен отточен обем за 

реката е приблизително 400 милиона м³ вода. През пролетното пълноводие той 

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

разпределени в течение на годината. Те имат своя максимум през м. юни и 

минимум през февруари. 
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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 578л/м² . снежната покривка се образува 

през периода м.декември –м.март. Общия брой на дните със снежна покривка 

е 56. Средната годишна относителна влажност 73%. Разглеждания 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 2013 г. са 12 бр., спрямо 10 

бр. за 2012г. Причина за това е препоръка на ЕК за повишаване пунктовете за 

мониторинг, съобразно гъстотата на речната мрежа. 

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 отпадъчните и дъждовни води от населените места на Община 

Пордим се заустват непряко , чрез притоците ù Шаварна и Пордимска бара. От 

2013 г. нови пунктове за измерване на замърсяването са р.Берница и 

р.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 Община Пордим, не се формират отпадъчни води. 

На територията на общината се намира язовир “Каменец” с национално 

значение, както и още 26 язовира с местно значение, предназначени за 

напояване и риболов 

Таблица № 32: Съгласно чл.119 а, ал.1, т.1 от Закона за водите, в Община Пордим 

попадат следните водни тела от поречието Осъм (латинското съкращение в кода 

на телата за поречието - OS): 
 

 
№ 

 
 

Код на водното 

тяло 

 
Име на 

воднот 

о тяло 

 

Катего 

рия на 

воднот 

о тяло 

 
Име на 

реката/ 

язовира 

 
 

Описан 

ие 

Дължи 

на 

(km)/ 

Площ 

(km2) 

 
 

СМВТ 

/ИВТ* 

Екологи 

чно 

състоян 

ие/ 

потенци 
ал 

 

Химичн 

о     

състоян 

ие 

 

Специфична 

екологична цел 

за водното 

тяло 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
BG1OS700R002 

 

 

 

Берниц 

а    

OSRW 

B02 

 

 

 

 
река 

 

 

 

 
Берница 

 

 
р.Берниц 

а от 

извор до 

яз.Алекс 

андрово 

 

 

 

 
13,420 

 

 

 

 
не 

 

 

 

 
умерено 

 

 

 

 
добро 

Предотвратяван 

е влошаването 

на екологичното 

състояние и 

постигане на 

добро, 

запазване и 

подобряване на 

доброто 

химично 
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№ 

 

Код на водното 

тяло 

 
Име на 

воднот 

о тяло 

 

Катего 

рия на 

воднот 

о тяло 

 
Име на 

реката/ 

язовира 

 

Описан 

ие 

Дължи 

на 

(km)/ 

Площ 

(km2) 

 

СМВТ 

/ИВТ* 

Екологи 

чно 

състоян 

ие/ 

потенци 
ал 

 

Химичн 

о     

състоян 

ие 

 

Специфична 

екологична цел 

за водното 

тяло 

          състояние до 
2015г. 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
BG1OS700R004 

 

 

 
 

Берниц 

а    

OSRW 

B04 

 

 

 

 
 

река 

 

 

 

 
 

Берница 

 

 
р.Берниц 

а от 

яз.Алекс 

андрово 

до  

вливане 

в р.Осъм 

 

 

 

 

 
4,250 

 

 

 

 
 

не 

 

 

 

 
 

умерено 

 

 

 

 
 

добро 

Предотвратяван 
е влошаването 

на екологичното 

състояние и 

постигане на 

добро, 

запазване и 

подобряване на 

доброто 

химично 

състояние до 

2015г. 

 

 

 
3 

 

 

 
BG1OS600R005 

 

 

 
Бара 

 

 

 
река 

 

 

 
Бара 

 

р.Пелиш 

атска 

бара от 

извор до 

яз.Камен 

ец 

 

 

 
23,070 

 

 

 
не 

 

 

 
добро 

 

 

 
добро 

Запазване и 
подобряване на 

доброто 

екологично и 

доброто 

химично 

състояние до 

2015г. 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 
 

BG1OS700R011 

 

 

 

 
Осъм 

RWB11 

 

 

 

 
река 

 

 

 

 
Осъм 

 

 
р.Осъм 

от  

гр.Левск 

и до 

с.Дойре 

нци 

 

 

 

 
 

47,550 

 

 

 

 
да 

 

 

 

 
добър 

 

 

 

 
добро 

Запазване на 
добрия 

екологичен 

потенциал до 

2015г. 

Запазване и 

подобряване на 

доброто 

химично 

състояние до 

2015г. 

 

 

 
5 

 

 

 
BG1OS300R012 

 

 
Пордим 

ска 

бара 

 

 

 
река 

 

 

Пордимс 

ка бара 

 

 
р.Порди 

мска 

бара 

 

 

 
17,130 

 

 

 
не 

 

 

 
добро 

 

 

 
добро 

Запазване и 
подобряване на 

доброто 

екологично и 

доброто 

химично 

състояние до 

2015г. 

 
 

6 

 
 

BG1OS300R013 

 

Тръсте 

нишка 

бара 

 

река 

 

Тръстен 

ишка 

бара 

 

р.Тръсте 

нишка 

бара 

 
 

7,070 

 

не 

 

добро 

 

добро 

Запазване и 
подобряване на 

доброто 

екологично и 

доброто 
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№ 

 

Код на водното 

тяло 

 
Име на 

воднот 

о тяло 

 

Катего 

рия на 

воднот 

о тяло 

 
Име на 

реката/ 

язовира 

 

Описан 

ие 

Дължи 

на 

(km)/ 

Площ 

(km2) 

 

СМВТ 

/ИВТ* 

Екологи 

чно 

състоян 

ие/ 

потенци 
ал 

 

Химичн 

о     

състоян 

ие 

 

Специфична 

екологична цел 

за водното 

тяло 

          химично 

състояние до 
2015г. 

 

 

 
7 

 

 

 
BG1OS200R014 

 

 

 
Мечка 

 

 

 
река 

 

 

 
Мечка 

 

 

 
р.Мечка 

 

 

 
19,340 

 

 

 
Не 

 

 

 
добро 

 

 

 
добро 

Запазване и 
подобряване на 

доброто 

екологично и 

доброто 

химично 

състояние до 
2015г. 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 
BG1OS130R015 

 

 

 

 
 

Осъм 

 

 

 

 
 

река 

 

 

 

 
 

Осъм 

 

 

 
р.Осъм 

от  

гр.Левск 

и до 

устие 

 

 

 

 

 
65,910 

 

 

 

 
 

да 

 

 

 

 
 

умерен 

 

 

 

 
 

добро 

Предотвратяван 
е влошаването 

на екологичния 

потенциал и 

постигане на 

добър, 

запазване и 

подобряване на 

доброто 

химично 

състояние до 

2015г. 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 
BG1OS600L006 

 

 

 

 
яз. 

Камене 

ц 

 

 

 

 
 

река 

 

 

 
яз. 

Каменец 

р. 

Пелишат 

ска бара 

 

 

 
с.Камене 

ц, общ. 

Пордим, 

обл. 

Плевен 

 

 

 

 

 
1,800 

 

 

 

 
 

да 

 

 

 

 
 

лош 

 

 

 

 
 

добро 

предотвратяван 
е влошаването 

на екологичния 

потенциал и 

постигане на 

добър до 2027г. 

Запазване и 

подобряване на 

доброто 

химично 

състояние до 

2015г. 

*СМВТ - Силномодифицирано водно тяло; ИВТ – Изкуствено водно тяло 

Източник: Басейнова дирекция „Дунавски район”2015 

Пордземни води 

В хидроложко отношение районът в Община Пордим е слабо водообилен. 

Подземните води са акумолирани в лещи и прослойки от пясъци 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 
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„Неоген-Кватернер”. Подземно водно тяло е с име „Порови 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 стойностите 

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. 

 
Таблица № 33: Подземни водоизточници на територията на Община Пордим 
 Пордим с. Борислав с. Каменец с. Одърне 

Брой 
Площ 
в дка 

Брой 
Площ 
в дка 

Брой 
Площ 
в дка 

Брой 
Площ 
в дка 

Подземни 
води 

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

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

 

Таблица № 34: Съгласно чл.119 а, ал.1, т.1 от Закона за водите, в Община Пордим 

попадат следните подземни водни тела 

 

№ 

 

Код на 

подземното водно 

тяло 

 
Име на подземното 

водно тяло 

Площ на 

подземно 

то водноо 

тяло, km2 

 

Химично 

състояни 

е 

 

Количестве 

но     

състояние 

 

Специфична 

екологична цел за 

подземното водно тяло 

 

1 

 

BG1G0000Qal019 
Порови води в 

Кватернера - р. 
Осъм 

 

365 
 

лошо 
 

добро 
Постигане на добро 

състояние на подземните 
води до 2027г. 

 

2 

 

BG1G0000Qpl025 
Порови води в 

Кватернера - между 
реките Вит и Осъм 

 

997 
 

добро 
 

добро 
Запазване на доброто 

състояние на подземните 
води до 2015г. 

 
3 

 
BG1G000N1bp036 

Карстови води в 

Ломско- 

Плевенската 
депресия 

 
6573 

 
Лошо 

 
добро 

Постигане на добро 

състояние на подземните 

води до 2027г. 

 

4 

 

BG1G0000K2m047 
Карстови води в 

Ломско-Плевеския 
басейн 

 

2067 
 

добро 
 

добро 
Запазване на доброто 

състояние на подземните 
води до 2015г. 

 

5 

 

BG1G00000K1040 
Карстови води в 

Ловеч-Търновския 
масив 

 

1380 
 

лошо 
 

добро 
Постигане на добро 

състояние на подземните 
води до 2027г. 

Източник: Басейнова дирекция „Дунавски район”2015 
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Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници за питейно- 

битово водоснабдяване на територията на Община Пордим 

Таблица № 35: Санитарно-охранителни зони 

 
Заповед № 

 

Водоползв 

ане 

 

Водоизто 

чник 

 

Населено 

място 

 

Собствен 

ост 

Пояс 

І 

площ 

дка. 

Пояс 

ІІ 

площ 

дка. 

Пояс 

ІІІ 

площ 

дка. 

СОЗ - 54 
04.04.2005 

г. 

Водоснабдя 

ване 
с.Тотлебен 

СК -Р- 

2ХГ 

 

с.Тотлебен 
публична 

общинска 

 

0,100 
 

18,361 
 

61,084 

Източник: Басейнова дирекция „Дунавски район”2015 

 
Определените и предвидени забрани и ограничения са в съответствие с 

разпоредбите на Наредба № 3/16.10.2000 г. Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията 

и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

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

 

Хидротехнически съоръжения 

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. 

По данни на ВиК ЕООД – Плевен водоснабдителните съотъжения на 

отделните селища са: 

 гр.Пордим – 2 броя помпени станции и кула водоем 

 с.Згалево – водоизточници, помпена станция /ПС/ и напорен 

резервоар /НР/ 

 с.Вълчитрън – ПС и 2 бр. НР 

 с.Катерица – НР (водоснабдяването е от с.Борислав) 

 с.Борислав – бункерна помпена станция /БПС/, ПС и НР 

 с.Каменец – водоизточник и НР 

 с.Одърне – 2бр. ПС, НР и 2бр. водоизточници 

 с.Тотлебен – 2бр. ПС и НР 
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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. Докладите за качеството на 

питейната вода не са публично достъпни. В Община Пордим, не са постъпвали 

доклади за проби, които не отговарят на изискванията. 

По данни от РИОСВ-Плевен, към 2013г, за поречието на р.Осъм няма 

констатирани критични участъци по защитните съоръжения 
 

Уязвими и чувствителни зони на територията на Община Пордим 

съгласно чл.119 а, ал.1, т.1 от Закона за водите 

Уязвими зони - Община Пордим попада в уязвими зони, съгласно Заповед 

№ РД 930/25.10.2010г. на Министъра на ОСВ за определяне на нитратно 

уязвимите зони. В приложения към заповедта са определени водните тела, 

които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници, териториите на общините или части от тях в обхвата на уязвимата 

зона по надморска височина и карта на зоната. 

Чувствителни зони - Община Пордим попада в чувствителни зони, съгласно 

Заповед № РД 970/28.07.200 г. на Министъра на ОСВ. Чувствителните зони в 

повърхностните водни обекти в териториалния обхват на БДДР: с начало „р. 

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

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

територията на Р България“. Съгласно заповедта водоприемниците в поречие 

Осъм са определени като чувствителни зони. 

В случай, че даден водоприемник е обявен за чувствителна зона 

отпадъчните води от всички агломерации с над 10 000 еквивалент жители 

(е.ж.), които се заустват в него е необходимо освен биологичното пречистване 

да бъде осигурено и отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор до 

съответните концентрации, регламентирани в Наредба № 6 от 9 ноември 2000 

г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. При изграждане 

или реконструкция градските пречиствателни станции за отпадъчни води на 

тези агломерации, трябва да предвидят освен съоръжения за биологично 

пречистване (биологично стъпало), но и допълнителни пречиствателни 

съоръжения за отстраняване на азота и фосфора. По този начин 

водоприемникът се предпазва от допълнителна еутрофикация и се цели 

подобряване в неговото състояние. 
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Мерки за постигане и запазване на добро състояние на водите, 

определени в ПУРБ в Дунавски район са отразени в следните програми 

- Мерки, които осигуряват прилагане на принципа за по-пълно 

възстановяване на разходите за водни услуги, включително и за ресурса 

и опазване на околната среда; 

- Мерки за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, 

включително мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване 

на степента на пречистване за получаване на води с питейни качества; 

- Мерки за регулиране на водовземанията на пресни повърхностни води 

и на подземни води; 

- Мерки за регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за 

въвеждане на замърсители от точкови източници на замърсяване; 

- Мерки за определяне на забрани за въвеждане на замърсители от 

дифузни източници на замърсяване и мерки за предотвратяване или 

регулиране на замърсяването; 

- Мерки за предотвратяване замърсяването на водите с приоритетни 

вещества; 

- Мерките за предотвратяване или намаляване въздействието на 

аварийни замърсявания; 

- Мерки за защитените територии и зони, обявени за опазване на 

местообитания и биологични видове, в които поддържането или 

подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното 

опазване; 

- Мерки, свързани с преодоляването на климатичните промени. 
 

3.8.3. Състояние на почвите и нарушени територии 

На територията на общината преобладават следните почвени видове: 

карбонатни черноземи, типични черноземи, излужени черноземи, алувиално- 

ливадни, делувиално-ливадни. В землищата на с.Одърне, с.Борислав, 

с.Катерица и с.Згалево се срещат и тъмносиви горски, подсолени черноземи и 

антропогенни почви. 

Обработваемите земи са с най-голям дял от общата площ на Община 

Пордим. Унищожените от селскостопански дейности земи са тези включени в 

жилищната и промишлена територии на гр. Пордим. 
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Таблица № 36: Баланс на земите по основни фондове 

Землище гр.Пордим Борислав Вълчитрън Згалвео Каменец Катерица Одърне Тотлебен 

Площ /дка/ 47231 11728 53807 29069 30286 7079 26304 32628 

С
т
о

п
а

н
с
к

и
 ф

о
н

д
 /

д
к

а
/ 

ниви 36706,22 8337,51 38692,26 20492,21 18967,97 537,16 20177,89 23667,66 

ливади 363,02 219,58 1055,75 0 250,21 19,44 85,55 1108,13 

мери и 

пасища 

 

2821,12 

 

1423,45 

 

3419,41 

 

3273,60 

 

1997,11 

 

618,80 

 

1949,99 

 

1749,90 

трайни 

насаждения 

 

231 
 

131 
 

1333 
 

944 
 

364 
 

75 
 

274 
 

179 

горски 

фонд 
1798 375 3324 2559 381 889 2559 678 

общо 41919,356 10486,53 47824,411 27268,81 21960,29 2139,393 25046,43 27382,698 

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

 

 

Графика № 43: Процентно изражение на баланса на земите 

мери и пасища  
гори

 

 

 
обработваеми 

земеделски земи 

73,16% 

7,25% 
5,28% 

  нестопаснки фонд 

14,32% 

 
 
 

Източник: Община Пордим 
 

  Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита /пестициди/ 

През 2013 г. в РИОСВ – Плевен не е постъпвала информация за замърсяване 

на почвите с продукти за растителна защита (ПРЗ). В протоколите от 

изпитванията вследствие на “Годишна програма за мониторинг на почви” е 

видно, че съдържанието на органохлорни пестициди е под максимално 

допустимите концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август за 

допустимо съдържание на вредни вещества в почвата. 

На територията на Община Пордим има 4 склада за съхранение на негодни 

излезли от употреба продукти за растителна защита – в землищата на селата 
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Згалево, Вълчитрън, Каменец и Одърне, които са кооперативна собсвеност. По 

информация от 2013 г. складовете са в добро състояние. 

Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. 

нефтопродукти 

През 2013 година РЛ - Плевен е извършила пробонабиране от 8 пункта 

съгласно утвърдената “Годишна програма за мониторинг на почви”, касаеща 

почвен мониторниг І-во ниво - широкомащабен мониторинг. Протоколите от 

изпитванията показват, че съдържанието на устойчивите органични 

замърсител (полициклични ароматни въглеводороди и полихлорирани 

бифенили) е под максимално допустимите концентрации (МДК), определени с 

Наредба № 3 от 1 август за допустимо съдържание на вредни вещества в 

почвата. 

 
В Общината Пордим има два пункта от I-во ниво – широкомащабен 

мониторинг в землищата на с. Згалево и на с. Каменец, чрез които се 

наблюдава дали има замърсяване на почвата на МДК с тежки метали, 

металоиди и устойчиви органични замърсители (пестициди). За периода 2007- 

2013 г. са наблюдавани тези пунктове, а именно: през 2008 г. и 2010 г, и двата 

пункта, през 2011 г. – пункта в с. Каменец, а през 2012 г. – пункта в с. Згалево. 

След анализ на резултатите от изпитанието на почвените извадки не са 

констатирани замърсявания. 

 

Засоляване и вкисляване на почвите 

По почвен мониторниг ІІ-ро ниво – “Засоляване” са определени 3 пункта, от 

които се извършва пробонабиране всяка година на почви и подпочвени води 

от близкия дренажен канал до пункта. За територията на РИОСВ – Плевен 

пунктовете са в землищата на с. Брест, с. Загражден и с. Дъбован – всичките в 

община Гулянци. През РЛ - Плевен е извършила пробонабиране от 2 пункта  

(с. Брест и с. Дъбован) - почвени проби. От резултатите от почвеното 

изпитване през 2013 г. се потвърждава, че няма значителна промяна спрямо 

базовите показатели за 2 - та пункта. 

По почвен мониторниг ІІ-ро ниво – “Вкисляване” са определени 5 пункта за 

наблюдение на територията на инспекцията: землищата на с. Ракита, с. 

Добревци, с.Горни Дъбник, с. Гривица и с. Велчeво. 

През 2013 г. е взета почвена проба от РЛ - Плевен от пункта в с. Велчево 

съгласно утвърдената “Годишна програма за мониторинг на почви”. След 

анализ на резултатите от изпитването се констатира, че има незначително 
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превишение по показател pH (KCl) в две от дълбочините спрямо базовите 

показатели за пункта. 
 

3.8.4. Шум 

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

и разпространяване на шум над определените гранични стойности. Законът за 

защита от шума в околната среда предвижда тези цели се постигат чрез 

разработване и прилагане на мерки за избягване, предотвратяване или 

намаляване на шума. Дейността на РИОСВ обхваща контрола, организацията 

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

от промишлени инсталации и съоръжения. Контролът обхваща спазването от 

страна на промишлените обекти на следните основни изисквания: 

 Да извършват дейността си по начин, който не допуска предизвикване на 

шум в околната среда над нормите за съответните устройствени зони, в 

които се намират (промишлено-складови, жилищни, за отдих, за учебна 

дейност, за лечебни заведения и др.), определени в Наредба № 6/ 

26.06.2006г.; 

 Да провеждат собствени периодични измервания (чрез възлагане на 

акредитирани лаборатории) на определени показатели за шума в околната 

среда – най-малко веднъж на 2 календарни години за обектите с издадени 

комплексни разрешителни, или по предписание на контролния орган – за 

останалите промишлени обекти, съгласно изискванията на Наредба № 

54/13.12.2010 г. 

 Да предоставят информация на РИОСВ за излъчвания от тях шум в 

околната среда и проведените измервания. 

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 на 

транспортен шум е автомобилния транспорт. Интензивността на движението в 

общината не е голяма, най-засегнати от негативното шумово влияние са 

гр.Пордим и с.Згалево. Други източници на транспортен шум са 

преминаващата през територията на общината ЖП-лини. 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 в 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- 
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Строителни отпадъци от 
домакинствата 

Градински отпадъци 

15 

Стъкло 
7,3 

Пластмаси 
38,1 

7,55 

Хартия 4,2 4,7 

Кухненски 

Състав на твърдите битови отпадъци 

транспорт не създава екологични и здравни проблеми на жителите, дори и на 

тези от най-близките сгради. 

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

не създава екологични и здравни проблеми за населението дори и за тези от 

най-близките жилища. Такива шумови замърсители са: Маслената фабрика, 

завода 28 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 Община Пордим няма големи тържища и търговски 

обекти, които да създават сериозни акустични проблеми. Издадено е 

комплексно разрешително за инсталация за производство на биодизел в 

гр.Пордим, стопанисвана от „Стар 7” ЕООД. В момента инсталацията не се 

експлоатира. 
 

3.8.5. Управление на отпадъци 

Битови отпадъци 

Битовите отпадъци и приравнените към тях се формират от жизнената 

дейност на хората. Генерирането им е от домакинствата, фирмите, 

административни, обществени и търговски обекти. Те са от определящо 

значение в структурата на отпадъците събирани в общината. 

Графика № 44: Състав на твърдите битови отпадъци 
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За битовите отпадъци на Община Пордим като единствен метод за 

обезвреждане се използва депониране. Закрити са осемте неотредени сметища, 

като действащото сметище е едно на територията на общината, което е с 

изчерпан капацитет и не отговаря на съвременните изисквания. 

 
Местоположение на общинското депо за отпадъци 

Източник: Проект ЕuropeAid/117409/D/SV/BG 

 
За момента количеството на събираните отпадъци се оценява косвено, по 

разчетен път, на база на транспортните документи. Липсата на везна на 

съществуващото депо не позволява точното определяне на количеството на 

отпадъците, постъпващи за депониране. На територията на гр.Пордим има 

поставени контейнери за разделно събиране - стъкло, пластмаса и хартия, 

което е основен екологичен фактор за правилното събиране третиране и 

оползотворяване. Необходимо е да се намалят количествата на отпадъци и 

последващото стабилизиране. Нарастването им или пък намаляването им е 

зависимо от няколко фактора: 

 

▪ разположение на населените места, инфраструктура, плътност на 

застрояване; 

▪ брой на населението в тях; 

▪ дейността на населението като източник на образуването; 
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▪ икономическото положение в сравнение с това в страната; 

 
На фигурата по-долу ясно личи основната тенденция за намаляване на 

отпадъците като цяло в областта. 

Графика № 45: Събрани битови отпадъци на човек от обслужваното 

население в Област Плевен 
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Източник: НСИ 

 

За да може региона да отговаря на Европейските норми за депа през 2012 г. 

е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ, между министъра на 

Околната среда и водите и кметът на Община Плевен, за изграждане на 

Регионално депо за отпадъци - Плевен. Отпадъци там ще извозват шест 

общини - Община Плевен, Община Гулянци, Община Долна Митрополия, 

Община Долни Дъбник, Община Искър и Община Пордим. Проектът освен 

изграждането на депо включва инсталация за сепариране, инсталация за 

компостиране и център за предаване на опасни отпадъци - регион Плевен. Ще 

бъде разположен на площ от 201,418 дка. В момента е в процес на изпълнение 

на Първи етап - от 2013 до 2015 г., който включва изграждане на сепарираща 

               

                

  

              

              

              

              

              

              

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Област Плeвeн кг/чов./г. 710 757 665 669 696 629 606 551 581 731 596 394 418 408 
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инсталация, инсталация за компостиране, център за предаване на опасни 

отпадъци, спомагателни сгради и съоръжения, електроинсталация, 

площадкова водопроводна и площадкова канализационна инсталация, 

водопровод с техническа вода за пожарогасене, напорна канализация за 

инфилтрат, вътрешни експлоатационни пътища, зелени площи, довеждаща 

техническа инфраструктура до площадката на Регионалния център за 

управление на отпадъците. Изпълнението на всички дейности, включени в 

първи етап от проекта, се предвижда да се реализират в рамките до 

30.04.2015г. 

 
Строителни отпадъци 

Отпадъците от строителна и строително – ремонтна дейност не се отделят 

регулярно и няма конкретни данни за количествата и състава им. Декларират 

се количествата, за които строителните фирми са се обърнали към общината за 

посочване на място и условия за депонирането им. 

През последните години строителството на територията на общината е 

ограничено. Няма практика за разделяне и сортиране на строителните 

отпадъци и обикновено, смесени с битовите отпадъци, те се депонират на 

общинското депо. 

Отпадъците от строителни и строително-ремонтни дейности не се отделят 

регулярно и няма конкретни данни за количествата им през последните 

години. От 2007г. е преустановено депонирането на строителни отпадъци на 

общинското депо в землището на гр. Пордим. 

 
Производствени отпадъци 

При анализиране на количествата опасни и производствени отпадъци трябва 

да се има предвид, че за периода 2000 – 2011 год. се наблюдават промени 

както в структурата по отрасли, така и в броя на фирмите от индустриалния 

сектор. Трябва да се отчете и факта, че не всички фирми, генериращи 

промишлени и опасни отпадъци представят в общинската администрация 

съответните информационни карти, съгласно действащото законодателство. 

Значителна част от отпадъците от производствената дейност представляват 

рециклируеми материали. Разделно събраните отпадъци от хартия, метал, 

стъкло, пластмаса, дървесни и др. се предават за рециклиране или 

оползотворяване. За депониране се предават отпадъци, които в момента не 

могат да бъдат рециклирани или оползотворени. 
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Всички производствени отпадъци се водят на отчет пред РИОСВ – Плевен, 

която провежда и контрола по изпълнението на фирмените програми за 

управление на отпадъците. 

В действащата Наредба за управление на дейностите по отпадъците на 

територията на Община Пордим се забранява депонирането  на 

производствени отпадъци на общинските сметища без разрешение от Кмета на 

общината. Данните за производствените отпадъци в Община Пордим, 

докладвани от фирмите, които ги образуват са непълни. Основна причина за 

липсваща или неточна информация е фактът, че много предприятия не отчитат 

образуваните от тях производствени отпадъци в съответствие с нормативните 

изисквания. От 2007 г. не се депонират производствени отпадъци на 

съществуващото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Пордим. 

 
Опасни отпадъци 

Потокът от опасни отпадъци, контролиран съгласно действащата 

нормативна уредба обхваща основно отработените смазочни масла, 

луминесцентни лампи и акумулатори. 

В количествено отношение, значението на опасните отпадъци, генерирани в 

бита е незначително в сравнение с това на битовите отпадъци или други 

източници на опасни отпадъци. 

С Решение на Общински съвет – Пордим са определени пунктове за 

събиране на опасните отпадъци: отработени моторни масла, батерии, 

акумулатори и луминесцентни лампи. 

Смяна на отработени моторни масла на територията на Община Пордим се 

извършва само на бензиностанции, автомивки и автосервизи по начин, 

посочен в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС № 

131/13.07.2000 година. 

Негодните за употреба батерии, акумулатори, луминисцентни и други 

лампи, съдържащи живак, следва да се предават от гражданите в пункта на 

територията на Община Пордим като е снабден с пластмасови контейнери за 

събиране на батерии, стационарни контейнера – един за излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване и един за акумулатори. 

Особен клас опасни отпадъци на територията на Община Пордим са 

пестицидите. Пестицидите - препарати за растителна защита с изтекъл срок на 

годност са натрупани на различни места по територията на Общината в 

неохраняеми и неподходящи за целта складове. Количествата пестициди са 
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разпиляни, с разкъсани и нечетлививи опаковки, повечето от тях с 

неидентифициран характер, които се превръщат в потенциална опасност за 

околната среда и представляват риск за здравето на хора и животни. 

Проблемът все още не е разрешен и остава открит. 

Ефективността на събирането се определя от степента на съдействие на 

гражданите. Тъй като значителна част от населението не участва, трябва да се 

търси баланс между ефективността на събирането и себестойността на 

опасните отпадъци. 

 
Начин на третиране на отпадъците, съоръжения, местонахождения, 

население, обхват на организирано сметосъбиране 

Площадката на съществуващото депо за битови отпадъци е разположена в 

местността Отсреща, в землището на гр. Пордим. Депото е в непосредствена 

близост до земеделски земи и последните къщи на селото. Около депото е 

изградена предпазна земна дига. Депото е маркирано с табела и е оградено. 

Теренът е общинска собственост, регистриран като поземлен имот № 0500011 

и обхваща площ от 19,887 дка. От 2007г е преустановено депонирането на 

строителни и производствени отпадъци. 

Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва на територията 

на гр. Пордим и всички села от общината - Вълчитрън, Каменец, Одърне, 

Тотлебен, Згалево, Катерица, Борислав. Системата обхваща 100% от 

населението на общината. Дейността по събиране и транспортиране на 

отпадъците е възложена на дейност „Чистота” към община Пордим (100% 

общинска структура). Данните от Община Пордим сочат, че към момента 

общината разполага с достатъчна и с добри технически характеристики 

специализирана техника за извозване на отпадъците. Битовите отпадъци се 

транспортират до общинското депо не по-малко от един път на две седмици, 

по установен график.. 

До този момент на територията на община Пордим не са определяни 

площадки за временно съхранение на излезли от употреба МПС и няма 

действащи автоморги. 

 
Чистота на населените места 

Уличното почистване е дейност, към която се отнасят ръчно и механизирано 

метене и машинно миене на улици и площади. Почистването на териториите, 

предназначени за обществено ползване, се осъществяваше ежедневно от 
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работници назначени по Националната програма “От социални помощи към 

осигуряване на заетост” и общинска техника. 

 
Увредени територии, нужда от рекултивация 

В последните години значително е намаляло използването на минерални 

торове и препарати за растителна защита, което е повлияло положително за 

естественото възстановяване на почвите. Липсват ерозионни процеси на 

територията на общината. Няма земи, замърсени с тежки метали. Замърсени 

почви с битови отпадъци съществуват около населените места и пътните 

артерии. 
 

3.8.6. Предизвикателства пред опазването на околната среда: 

 Битовото отопление на твърди и течни горива създава натоварване на 

атмосферния въздух през зимните месеци. 

 Липсата на канализация и пречиствателни съоръжения води до 

замърсяване водите и почвите. 

 Ефективно управление на отпадъците 
 

3.9. Осигуреност на територията със стратегически и устройствени 

планове 

Законът за регионално развитие и Законът за устройство на територията 

регламентират задължителното обвързване на общия устройствен план с 

предвижданията на концепциите и схемите за пространствено развитие от по- 

високо йерархично ниво, както и съвместяване на общия устройствен план с 

действащите до момента подробни устройствени планове. 

Предвижданията на общия устройствен план на Община Пордим отговарят 

на всички стратегически цели определени с Националната концепция за 

пространствено развитие 2013-2025, Националната стратегия за регионално 

развитие 2012-2022 ОУПО е изработен при спазване на полицентричните 

урбанистични модели, приоритетните оси за пространствено развитие, 

принципите за устойчиво развитие, опазване на околната среда и културното 

наследство. 

Предвижданията на ОУПО са в съответствие и с целите и задачите на 

Областната стратегия за развитие на Област Плевен 2014-2020, а именно: 

Стратегическа цел 1: „Икономически растеж чрез ревитализиране на 

традиционните икономически отрасли и увеличаване на секторната 

конкурентоспособност и заетост“ Постигане на икономически растеж, базиран 
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на модернизирано селско стопанство, развита конкурентоспособна 

преработваща промишленост, при приложение на ефективни иновативни 

технологии и научни подходи, съответстващи на природните и социално- 

икономически условия. 

Стратегическа цел 2: „Постигане на социално сближаване, укрепване и 

развитие на човешкия капитал“ Създаване на условия за подобряване на 

социалния статус за всички жители и социални групи, чрез намаляване на 

социалните и икономически различия и подобряване на качеството на живот, 

засилване на контактите между граждани и институции, с цел да се постигне 

общо благополучие и укрепване на човешкия капитал. 

Стратегическа цел 3: „Развитие на модерна инфраструктура, 

висококачествени комунални услуги и подобрени условията на живот в 

урбанизирана среда“ Осигуряване на транспортна, комуникационна и 

енергийна свързаност на областта като интегрална част от дунавското 

пространство. 

Стратегическа цел 4: „Съхраняване на природното и културно наследство 

за бъдещите поколения“ Опазване и подобряване на компонентите на 

околната среда, балансирано използване на културното наследство на 

територията на областта – прекратяване на по-нататъшното влошаване и 

превантивна защита от всички дейности, които могат да навредят на 

природните и историческите дадености. 
 

3.10. Пространствена структура и селищна мрежа 

Съгласно Чл. 7. от Закона за устройство на територията териториите в 

Република България, според основното им предназначение, определено с 

устройствените схеми и планове, биват: 

1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания); 

2. земеделски територии; 

3. горски територии; 

4. защитени територии; 

5. нарушени територии за възстановяване. 

 
Земеделските територии са с най-голяма заемана площ – 20 045,30ха. 

Горските територии заемат 796,27ха Водните течения и водни площи са 

529,52ха. и площите за транспорт и инфраструктура – 631,56ха. Процентното 
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Земеделски територии 

Горски територии 

Населени места и др. урбанизирани 

територии 

Водни течения и водни площи 

 
Територии за добив на полезни 

изкопаеми 

Територии за транспорт и 

инфраструктура 

им съотношение спрямо цялата територия на Община Пордим е представена с 

следващата фигура. 

 
Графика № 46: Процентно разпределение на видовете територии в Община 

Пордим 
 

2,2% 
 

5,2% 

 
4,1% 

0,3% 
 

 
0,7% 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

87,3%  
Източник: Баланс на територията на РБ 

Съгласно чл. 37. ЗУТ, ал. 1 сградите на основното застрояване се изграждат 

съобразно предназначението на урегулираните поземлени имоти, определено в 

подробен устройствен план. Според ал. 2 сградите на основното застрояване 

по предназначение са жилищни, производствени, курортни, вилни, 

обществено-обслужващи и други, както и сгради със смесено предназначение. 

В демографски план е важна проявилата се и задълбочаваща се тенденция 

към отрицателен прираст на населението след 1998 г. Тази тенденция се 

отнася както за естествения, така и за механичния прираст. Това влияе на 

пазара на жилища не само върху търсенето, но и върху структурата на 

жилищния фонд. 

Не на последно място е влиянието на измененията в Наредба 5, 

регламентираща правилата и нормите за териториално и селищно устройство. 

То е насочено главно към етажността, плътността и интензивността на 

застрояване, свободните площи и озеленяването на жилищните територии. Не 

трябва да се забравя и откриващият се резерв от отпадането на редица обекти 

на социалната инфраструктура като териториална потребност. 

При анализа на сградния фонд в Община Пордим трябва да се имат предвид 

влошаващите се демографски характеристики и негативните тенденции на 

намаляване на населението на града в последните години. Тези тенденции са 
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установени в анализа на демографското развитие на общината през 

последните години. Негативни са тенденциите, както по отношение на 

естествения прираст на населението в общината, така и по отношение на 

механичния прираст. Ясно се наблюдава зависимостта между намаляването на 

населението най-вече в трудоспособна възраст и темповете на увеличение на 

отрицателния механичен прираст. Увеличената безработица, икономическата 

криза и редица социално икономически процеси, свързани с изместването на 

центровете на развитие на страната към по-големите градове и техните 

агломерации и най-вече гр.Плевен и гр.София принуждават много хора в тази 

възраст да напуснат общината и да търсят реализация именно в тези центрове. 

От друга страна този отрицателен механичен прираст, предизвикан от 

напускането на хора в трудоспособна възраст предизвиква ефект върху 

естествения прираст на населението. Ефектът от него се изразява в следното: 

Значително се увеличава се делът на хора в надтрудоспособна възраст, което е 

основа до известна степен за повишената смъртност и логично води до 

увеличение на темпа на отрицателния естествен прираст. Тези неблагоприятни 

тенденции влияят върху пазара на жилища, не само върху търсенето, а и върху 

структурата на жилищния фонд. 

Сделките с недвижими имоти в общината са малко, като търсенето е слабо. 

Средните цени на имоти в гр.Пордим се движат приблизително между около 

200-270 евро/кв.м. и падат в селата в Общината под 200 евро/кв.м. Като цяло 

цените на жилищата в общината са по-ниски от средните за страната. 

Важно е при планирането на развитието на Община Пордим да се имат 

предвид негативните демографски и икономически тенденции. Намаляването 

на населението, вследствие на високите темпове на отрицателен естествен и 

механичен прираст е важен фактор, който трябва да аргументира планирането 

и реконструкцията на сграден фонд в посока подобряване състоянието на 

съществуващи жилищни зони в града. Необходимо е да се създадат условия за 

задържане на хората в трудоспособна възраст в града, чрез създаване на 

заетост и благоприятна среда за живот. Чисто житейски може да се 

предположи, че тези които се заселват първоначално в града вследствие на 

осигурената им заетост ще го направят в съществуващи благоустроени части, 

а няма веднага да инвестират в построяване или придобиване на ново жилище 

в други, още повече във време на икономическа криза. 
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4. Изводи от анализа на състоянието 

Интегриран S W O T анализ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Благоприятно географско положение, 

което предразполага към добри 

комуникационни връзки със съседни 

общини и бърз достъп до национални 

транспортни артерии 

 

 Разположение непосредствено до 

областния център гр. Плевен, както и до 

другият голям областен център в 

региона - гр. Ловеч 

 

 Висока степен на използване на 

почвено-климатични предпоставки за 

развитие на различни земеделски 

дейности 

 

 Възможност за диверсификация на 

земеделски дейности и развитие на 

производството на нови видове 

земеделска продукция 

 

 Наличие на ресурси за развитие на 

животновъдство от всякакъв тип 

 
 Достъп до голям транспортен воден 

коридор - р. Дунав 

 

 Възможност за трансгранично 

сътрудничество 

 

 Разположение на общинския център и 

населени места от Общината на трасето 

на национален железопътен коридор 

 

 Използване и опазване на водните 

ресурси 

 
 Използване, опазване и 

 Високо ниво на миграция извън 

общината и демографски спад – 

отрицателен естествен прираст, 

влошена възрастова структура 
 

 Недостатъчно развитие на частния 

бизнес и МСП 

 

 Нисък дял на лицата с висше 

образование, висок дял на лицата с 

основно и по-ниско образование 

 

 Проблем в развитието на ВиК мрежата - 

силно амортизирана водоснабдителна 

мрежа, липса на канализационна 

система за събиране, отвеждане и 

третиране на отпадъчни води 

 

 Разруха или лошо състояние на 

хидромелиоративните съоръжения. 

 

 Липса на здравно заведение на 

територията на общината 
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възпроизводство на горските ресурси 

 

 Добро състояние на селскостопанските 

кооперации 

 

 Висока ангажираност на земеделските 

кооперации, като основен 

икономически субект на територията на 

общината със социални функции по 

отношение на населението на общината 

 

 Потенциал за увеличаване размера на 

местните приходи 

 

 Висока степен на събираемост на 

местните приходи 

 

 Наличие на общински програми за 

развитие на образованието 

 

 Успешност на мерките за оптимизиране 

на мрежата от учебни заведения и 

повишаване качеството на 

образователния процес 

 
 Висока квалификация на 

педагогическия персонал 

 

 Наличие на визия за бъдещето и на 

общински програми за развитие на 

културата в общината 

 

 Наличие на международни и 

национални изяви и признание на 

културните състави 

 

 Наличие на общински програми за 

работа с деца в риск, за приобщаване и 

социализация на маргинализирани 

групи и хора с увреждания 

 
 Отсъствие на етническо напрежение в 

 



ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОРДИМ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ГАМАТРИ КОНСУЛТ” 

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените 

места в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по 

Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд 

„Земеделие” 

стр. 132/158 

 

 

общината 

 

 Равнопоставеност на половете в 

общината 

 

 Добра организация на дейностите по 

събиране и обработка на ТБО 

 

 Добро качество на въздуха, почвите и 

водите 

 
 Липса на шумово замърсяване 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Използване на възможностите за 

финансиране на фондовете на ЕС, други 

финансови институции и донорски 

организации 
 

 Изграждане на компактна, гъвкава и 

компетентна администрация, 

осъществяваща ефективна комуникация 

с областни, регионални и национални 

институции 

 

 Развитие на сектор земеделие, чрез 

модернизация на земеделски 

стопанства, диверсификация на 

земеделската продукция и производство 

на такава с висока добавена стойност 

 

 Развитие на животновъдство от 

всякакъв тип, създаване на модерни, 

високопродуктивни ферми; 

 

 Създаване на инсталации за биогаз, 

ефективно използване в обществени 

сгради и домакинства 

 

 Отсъствие на етническо напрежение и 

конфликти в страната и района 

 

 Превръщане на общината в логистичен 

 Влошена макроикономическа среда, 

липса на инвестиционна активност у 

потенциални инвеститори, поради 

икономическа нестабилност 
 

 Политическа нестабилност на 

национално ниво 

 

 Спиране на европейски фондове на 

национално ниво, невъзможност за 

финансиране на приоритетни проекти 

 

 Продължаваща миграция извън 

общината, невъзможност за създаване 

на благоприятна икономическа и 

социална среда и спиране на процеса 

 

 Влошаване на социални, здравни и 

административни услуги за населението 

 

 Спиране на големи инфраструктурни 

проекти от национално значение, с 

особено влияние върху региона 

 

 Местна политическа нестабилност: 

липса на консенсус по ключови въпроси 

за общината 

 
 Липса на сътрудничество и 
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и разпределителен център, на база 

възможностите, дадени и от 

реализацията на бъдещия мащабен 

проект: изграждане на магистрала 

"Хемус", непосредствената близост до 

пътя София-Русе и разположението по 

протежението на основна железопътна 

линия "Варна-София" 

 

 Партньорство със съседни общини, 

които имат по-високи темпове на 

икономическо развитие 

комуникация между основни бизнес 

структури и администрацията и 

управленския екип на общината, 

неизползване възможностите за ПЧП 

 

II. Прогноза за урбанистично развитие 
 

1. Прогнози за динамиката на населението 

Националният статистически институт прави прогнози за динамиката на 

населението общо за страната и на ниво област, като използва три варианта на 

прогноза: 

 I вариант (при хипотеза за конвергентност) - реалистичен: Този 

вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните 

изисквания на Европейския съюз за демографското и социално- 

икономическото развитие на страните членки. 

 II вариант (относително ускоряване) - оптимистичен: При този 

вариант се предполага, че демографското развитие ще протича при 

благоприятни социално-икономически процеси в страната. 

 III вариант (относително забавяне) - песимистичен: При този вариант 

развитието на населението е прогнозирано при хипотези за 

неблагоприятни социално-икономически процеси в страната. 

Прогнозите за населението са показани в следващите таблици: 

 

Таблица № 37: Прогноза за населението за Община Пордим 

I вариант (при хипотеза за конвергентност) 

 

година 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

Пордим бр. 5 886 5 484 5 101 4 739 4 398 4 083 3 795 3 532 3 291 3 068 2 863 2 678 

Мъже бр. 2 877 2 663 2 466 2 285 2 118 1 966 1 827 1 700 1 583 1 475 1 377 1 289 

Жени бр. 3 009 2 821 2 634 2 453 2 280 2 117 1 967 1 832 1 708 1 593 1 486 1 389 
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Таблица № 38: Прогноза за населението за Община Пордим 

II вариант (относително ускоряване) 

година 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

Пордим бр. 5 896 5 525 5 181 4 864 4 569 4 295 4 043 3 813 3 605 3 410 3 229 3 064 

Мъже бр. 2 883 2 685 2 510 2 353 2 210 2 080 1 962 1 853 1 754 1 661 1 574 1 497 

Жени бр. 3 014 2 840 2 672 2 512 2 359 2 215 2 081 1 960 1 851 1 750 1 655 1 567 

 
Таблица № 39: Прогноза за населението за Община Пордим 

III вариант (относително забавяне) 

година 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

Пордим бр. 5 881 5 464 5 061 4 677 4 314 3 979 3 673 3 394 3 138 2 901 2 685 2 491 

Мъже бр. 2 874 2 652 2 445 2 252 2 073 1 910 1 761 1 625 1 500 1 385 1 281 1 189 

Жени бр. 3 006 2 812 2 616 2 425 2 241 2 069 1 912 1 769 1 638 1 516 1 403 1 302 

 
 

Видно от горните таблици е, че прогнозите и при трите сценария сочат 

тенденция на спад на населението, която е сходна, както с тази за страната, 

така и с тази за областта. Отрицателният прираст се доближава приблизително 

до отрицателния прираст на населението, който сочат историческите данни. 

Няколко ключови фактори биха могли да намалят интензивността на 

негативните демографски тенденции вобщина Пордим и до актуализация на 

прогнози, които да са с по позитивен характер. Планираната реализация на 

мащабни проекти от национално значение биха могли да доведат до по- 

сериозен инвестиционен интерес в областта на изграждането на 

производствени и логистични центрове на територията на общината, 

респективно създаване на работни места и заселване на хора в трудоспособна 

възраст. Сериозни очаквания в тази насока създава бъдещото реализиране на 

проекта за изграждане на автомагистрала "Хемус", която е с ключово значение 

за развитието във всички сфери на цяла северна България и чието трасе 

преминава в непосредствена близост до територията на община Пордим. 

Развитието на пътната връзка София-Русе също би повлияло на процесите в 

общината и създаването на възможност за бизнес и по-благоприятна и 

динамична среда за живот и привличане на хора в трудоспосбна възраст. 
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2. Прогноза за пространствено развитие на Община Пордим 
 

2.1. Местоположение и връзки, съобразени в проектното решение на 

ОУПО: 
 

 определящо е местоположението на общината в Дунавската равнина, 

което формират и благоприятния за обитаване микроклимат на 

територията. 

 основен достъп и връзки с гр.Плевен ( 30 мин.изохрон), гр.София; 

 близки транспортни връзки между населените места в общината; 

 

Природни определители пряко влияещи на проектното решение на 

ОУПО: 

 теренни дадености свързани с равнинно-хълмист релеф. 

 преобладаващо добро изложение на отделните територии, климатични 

дадености, ветрове и др. 

 наличие на горски територии и режимни зони - предпоставка за 

развитие на спортен и ловен туризъм. 

 наличие на реките р.Осъм и р.”Шаварна” и язовирите в общината - с 

възможности за развитие на риболовен спорт, воден спорт и 

развлекателен туризъм. 

 наличието на историческо минало и близостта на общината до 

гр.Плевен – възможност за развитие на културно-исторически 

туризъм; 

 др., свързани с близките дестинации 

 
2.2. Общи определители на проекта за ОУПО от антропогенното влияние: 
 

 наличие на селскостопански земи, предимно обработваеми, но 
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необвързани в действаща система за поливност 

 активна пътно-комуникационна връзка между гр.Плевен и Община 

Пордим, 

 активна пътно-комуникационна връзка между селищата в общината . 

 изградена система за водоснабдяване, но амортизирана. 

 изградена водонапоителна, но недействаща система от канали 

 електроснабдителни мрежи и съоръжения със захранване 

 наличието на исторически паметници включително църкви и др. 

 др., свързани с близките дестинации 

 
2.3. По-значими съществуващи обекти с територии, процедирани или с 

декларирани инвестиционни намерения съобразени в ОУПО: 
 

 Проект за автомагистрала "Хемус" с преминаване близо до границите 

на общината 

 Проект за реконструкция на водоснабдително-канализационната 

мрежа в Община Пордим 

 Подобряване на цялостната пътна и улична мрежа на територията на 

общината 

 Извършване на мелиоративни мероприятия и въвеждане на различни 

системи за напояване 

 Предварителни проучвания за газифициране на общината и др. 

 
2.4. Структуриране на територията в ОУПО: 

Обща концепция на устройственото предложение: 
 

 максимално запазване на екологичното равновесие 

 съобразяване с природните дадености р.Осъм, р.”Шаварна” и др. с 

прилежащите им територии, горският фонд като цяло, които формират 
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основната част на зелената система на общината 

 съобразяване с установените селищни територии като отделни 

урбанизирани територии с възможностите за допълващо застрояване 

 доразвиване на техническата инфраструктура с пътни комуникации се 

определят от възможните зони за развитие и влиянието на близките и 

по-далечни дестинации, а вътрешните за общината пътища се 

предвиждат да се организират в ясна транспортна схема и връзка 

между отделните територии 

 водоснабдяването е нормативно оразмерено и съобразено с 

изградените ВиК мрежи, включително с използване на утвърдените им 

сервитути и възможното им развитие по съществуващите и проектни 

пътни трасета. 

 не е изградена канализационната мрежа, а само частични канали, 

които се заустват без необходимото пречистване в приемните реки и 

дерета, както и част са изградени на принципа на септичните ями. 

Проекта предвижда канализационна колекторна мрежа, съобразно 

проектното потребление и теренните дадености за оптимални трасета. 

 Ел.мрежата и предвидените съоръжения са оразмерени на очакваното 

потребление, а предвидените трасета позволяват възможности за 

резервно захранване в случай на аварии 

 Газоснабдяването на общината е предмет на бъдещи специализирани 

разработки, като алтернатива на традиционните твърди и течни 

горива, носители на замърсяване. 

Забележка: В следващите фази на подробно устройство /ПУП-ПРЗ/ 

следва трасетата на инженерните мрежи да бъдат съобразявани с 

отчитане на изискуемите сервитути по норматив. 
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 заложени са възможности след бъдещи инженернотехнически 

проучвания на допълнителни хидро мелиоративни мероприятия като 

възстановяване на напоителните канали, предвиждане на 

допълнителни водоеми и евентуална корекция на реките и мостовете 

намиращи се в общината. 

 сметосъбирането се предвижда да става разделно на територията на 

Община Пордим, закриване на сметището до гр.Пордим и 

транспортиране до Регионалното депо в гр.Плевен за последваща 

обработка 

 

2.5. Основни устройствени елементи и територии, включени в проектното 

решение на ОУПО. 

Транспортни комуникации и съоръжения, маршрути: 
 

 транспортното обслужване се предвижда да се осъществява предимно 

с лек автомобилен транспорт, масов междуселищен транспорт и 

връзка с ЖП линия София-Варна 

 вътрешни основни пътни трасета - те са предимно проектни и са 

съобразени с концепцията за урбанизиране на част от извън 

селищните територии. Трасетата им са основно съобразени с пътищата 

от действащия план за земеразделяне. 

 в плана са предвидени зони за спорт. Зоните са извън обхвата на 

буферната зона по Натура 2000, която не се засяга с бъдещи 

устройствени мероприятия. 

 

Урбанизирани територии: 

Жилищни територии 
 

 гр.Пордим 

В жилищните територии отделни поземлени имоти се урегулират с 
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устройствен план за нежилищни обслужващи обекти, както следва: 

- сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, 

здравни и религиозни дейности; 

- магазини и заведения за хранене 

- сгради, мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура 

- обществени озеленени площи 

Освен обектите посочени по-горе, в отделни урегулирани имоти в 

жилищните територии в съответствие със заявено искане на 

собствениците им могат да се изграждат: 

- административни и делови сгради 

- занаятчийски работилници 

- сгради за безвредни производствени дейности 

 
Териториите с жилищни функции се увеличават от 1 160,12 ха. (4,87 % от 

общата площ на общината) на 1 239.83 ха. (5,21 % от общата площ на 

общината. 

 

Територии за рекреация 
 

Териториите с рекреационни функции се увеличават от 0,08 ха. на 112,41 

ха. (0,47 % от общата площ на общината). Устройствена зона за 

рекреационни дейности. В границите им се допуска изграждане на: 

курортни обекти за настаняване, сгради за общественообслужващи 

дейности, спортни и рекреационни обекти и съоръжения, курортни 

паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване, обекти 

на транспорта и движението, обекти и съоръжения за стопанско и 

инфраструктурно обслужване. 
 

Натоварване на рекреационните територии 
 

В границите на курортите и курортните територии в населени места, се 

отреждат терени и се урегулират имоти, в които могат да се изграждат: 

 сгради за обществено обслужващи дейности: обекти за хранене, 

обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни 
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обекти и др.. 

 спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, 

игрища, клубове по интереси и др.. 

 обекти на транспорта и движението: автогари, жп гара, пешеходни 

алеи и площи и др.. 

 обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: 

складове, ремонтни работилници, автобази, мрежи на техническата 

инфраструктура, електроподстанции, трансформаторни постове, 

помпени станции, пречиствателни станции и др. 

 Урегулираните поземлени имоти във вилните зони се застрояват при 

спазване на следните нормативи: 

 

 плътност на застрояване (П застр.) - до 40 на сто 

 интензивност на застрояване (К инт.) - до 0,8 

 минимална озеленена площ (П озел.) - 50 на сто, като 

половината от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с 

дървесна растителност 

 височина на вилната сграда - 7,0 м, а до билото на покрива - 

10 м 

 

 В отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони, при 

спазване на нормативите , освен вилни сгради може да се разполагат 

и: 

 

 магазини и заведения за хранене 

 сгради за социални, здравни, културни, спортни и други 

обслужващи дейности 

 малки хотели с до 40 легла 

 сгради, мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура 

 бензиностанции и газостанции 
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Територии с допустима промяна на предназначението 
 

 възможна територия с устройствен режим с допустима промяна на 

предназначението е 133.58 ха. или 0.56 % от общата територия на 

община Пордим. 

 

В тези територии е възможно да се изграждат: 

 селскостопански обекти 

 горскостопански обекти 

 промишлени и складови обекти 

 транспортни обекти и съоръжения 

 обекти и съоръжения на техническата инфраструктура 

 рекреационни и туристически обекти 

 спортни обекти и съоръжения 

 търговски и обслужващи обекти 

 здравни обекти 

 обекти със специално предназначение 

 историко-мемориални обекти 

 

При условията на ал. 1 в землищата извън границите на населените 

места е възможно да се изграждат: 

 селскостопански обекти 

 горскостопански обекти 

 промишлени и складови обекти 

 транспортни обекти и съоръжения 

 обекти и съоръжения на техническата инфраструктура 

 рекреационни и туристически обекти 

 спортни обекти и съоръжения 

 търговски и обслужващи обекти 

 здравни обекти 

 обекти със специално предназначение 

 историко-мемориални обект 

В земеделски територии за изграждането на горепосочените обекти е 

необходима промяна на предназначението на земеделската земя за 

неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските 

земи на основание предвиждане на устройствен план. Без промяна на 

предназначението на земеделската земя могат да се изграждат обекти, 

чиито функции са съвместими с предназначението на имотите. 
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Горско стопанство 

Горските територии се запазват като малка промяна в площите се 

наблюдава поради преобладаващото предназначение (горски земи и 

др). Устройството и застрояването се извършва по реда на закона за 

горите. Допуска се изграждането на проводи и съоръжения на 

инженерната инфраструктура при спазване изискванията на ЗГ. 

 

Територии за производство и обслужване 

 

Производствените и складови територии се увеличават от 226,7 ха. на 

346.12 ха., поради обособяването на някои производствени зони, най- 

вече около град Пордим, с. Тотлебен, с. Вълчитрън, с. Катерица, с. 

Каменец и превръщането на стопанските дворове в складови и 

производствени територии. 

 

Обслужващи сгради и съоръжения са здравни пунктове, магазини и 

заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, 

административни сгради и научно- експериментални бази към 

предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната. 

 

При застрояване на урегулираните имоти на предприятията в територии 

се спазват следните нормативи: 

 плътност (процент) на застрояване (П застр.) - от 50 до 80 на 

сто 

 озеленена площ (П озел.) - от 20 до 40 на сто, като една трета 

от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 

растителност 

 интензивност на застрояване (К инт.) - от 1,0 до 2,5. 

 

Зелената система включва единното и свързано третиране на: 

 териториите около реките 

 териториите около напоителните канали и водоеми 

 не се предвижда разширяване на съществуващия гробищен 

парк. 

 съществуващото озеленяване Община Пордим, включително 

и териториите за спорт са съчетани с проектното и заложено 

в устройствените показатели вътрешно селищно озеленяване 

с минимум 30% едроразмерна растителност. По този начин с 
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урбанизираните територии се създава предпоставка за 

развита зелена система и устойчиви еко показатели. 

 

Предложение за устройствени показатели на отделните зони в ОУПО 

на основата на приет висок комфорт на обитаване и сравнение с 

показателите по нар.№7 на МРРБ: 

 по отношение на застрояването / Кинт,Пз и етажност/ - 

занижени 

 по отношение на озеленяването /Позел./-завишени 

 по отношение на бруто територия на един обитател или 

ползвател – завишени 

 по отношение на етажността ограничителни до два етажа с 

възможности за усвояване на подпокривните пространства, 

което е в съзвучие с полупланинския характер на 

територията и традициите на обитаване. 

 площите на бруто обитаването са приети със завишение с 

оглед предпазването от преурбанизиране на територията на 

общината. 

 

Комуникации и транспорт 

 

В следствие на гореизложеното проектът предлага следното: за нови 

трасета на проектните връзки се използват съществуващи горски и 

земеделски пътища. 

Водоснабдяване и канализация 

Схемите за водоснабдяване и канализация към Общия устройствен 

план на Община Пордим са изготвени съгласно заданието на 

инвеститора и са в съответствие с изискванията на: 

 Наредба № 2 за проектиране, строителство и експлоатация на 

водоснабдителни системи на населените места 

 Норми за проектиране на канализационни системи 

 Противопожарни строително-технически норми 

Проектът разглежда възможностите за питейно-битово водоснабдяване 

на населените места в общината и бъдещите устройствени зони, 

предвидени с Общия устройствен проект и отвеждането и 

пречистването на отпадъчните води от тях. 

 

Съществуващо водоснабдяване 

Изградеността на водоснабдителна мрежа, в осемте селища на 

Община Пордим, е 100%. Голям процент от уличните водопроводи са 
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изградени от етернитови тръби. Макар и по евтини и предпочитани при 

строителството в миналото, те са показали и отрицателните си качества 

– крехки са, дебелостенни и имат ненадеждни връзки, през които 

вероятно има голяма загуба на вода. 
 

Оценка 

Капацитетът на водоизточниците, от които се водоснабдяват 
населените места в Община Пордим е достатъчен за задоволяване 

питейно-битовите нужди на населението в момента. 

Новото развитие на общината определя значително по-високи нива 

на водопотребление, за обезпечаването на които следва да се 

преразгледа разпределението на наличните водни количества и да се 

намери баланс със водопотреблението на останалите селища. Очевидно 

е, че за постигане на устойчиво водоподаване за всички селища от 

групата, ще бъде необходимо включване на допълнителни водни 

количества. 

Проблеми 

Основен проблем е питейно-битовото водоснабдяване на 

с.Тотлебен. В района на селото, въпреки дългогодишни проучвания не  

е открита вода в достатъчни количества. Проблема с водоснабдяването 

ще се реши чрез подмяна на амортизираната водопроводна мрежа и 

чрез изграждане на допълнително водоснабдяване на с.Тотлебен от 

сондажен кладенец в местността “Над село” с проектно водно 

количество до 4 л/сек. Проучвателните и проектански работи вече са 

извършени. В момента се извършват и необходимите пробовземания за 

определяне качеството на водата. 

Същият проблем съществува и в гр.Пордим, където през летните 

месеци се налага въвеждане на режим във водоснабдяването. 

 

Перспективно развитие 

Необходимите нови водни количества за осигуряване 

водопотреблението при бъдещото развитие на общината са определени 

в съответствие с очаквания брой на ползувателите. 

Канализация 

Съществуващо положение 

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 са изградени локални пречиствателни съоръжения- 

септични ями. 
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Необходимо е: 

 Изграждане на канализационна мрежа 
 Изграждане на самата Пречиствателна станция 

 Дъждовните води може да се отвеждат разделно, в района на 

формирането им, в най-близкото дере. 

 
 

Електроснабдяване 

В проекта на Общия устройствен план са предвидени няколко зони : 
 -За рекреационни зони за курорт и допълващи дейности 

 -За предимно производствени устройствени зони 

 -За смесени устройствени зони 

 -За земеделски територии с допустима промяна на 

предназначението 

 -За рекреационни устройствени зони за вилен отдих 
 

3. Баланс на територията 

Изхождайки от целите на плана, устройствената концепция и възприетите 

решения в ПП на ОУП са обосновани нуждите от поземлени ресурси за развитие на 

общината в неговите землищни граници. Те са отразени във функционалните зони 

на плана. Техните абсолютни и относителни размери, отнесени към общата площ на 

общината с неговото землище формират т.н. “Баланс на територията” 

В плана не се предлага промяна на землищните граници на общината. 

С най-голямо увеличение са площите за рекреационни дейности (0,47 %) и 

горите (4.33 %), с което се цели подобряване на микроклимата в общината. 

Увеличение се предвижда на площите за изграждане на транспорт и 

комуникации (3.17 %), което отговаря на съвременните изисквания за тези дейности. 

Демографската прогноза показва намаляване на населението на Община Пордим, но 

очаква реемиграция в следствие на близо преминаващата, ново строяща се 

магистрала "Хемус", което предразполага увеличаване на терените за обитаване с 

6.87% 
Производствените дейности се увеличават с 60 ха., главно заради а 

производствено-складовите дейности се увеличават с 28.49 %. 

Всички   увеличени   площи   са  за  сметка  основно  на прилежащите към 

общината необработваеми земеделски земи, които се намаляват с 5.92 %. 
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БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 

 
Наименование на териториалния 

елемент 

Площ на 

съществуващи 

елементи 

Площ на проектни 

елементи 

в ха в % в ха в % 

ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  

1. Жилищни функции 1 160.12 4.87 1 239.83 5.21 

2. Обществено-обслужващи 

функции 
0.36 0.00 0.36 0.00 

3. Производствени дейности 16.17 0.07 76.17 0.32 

4. Производствено-складови 

дейности 
210.10 0.88 269.96 1.13 

5. Складови дейности 36.47 0.15 36.47 0.15 

6. Рекреационни дейности 0.08 0.00 112.41 0.47 

7. Озеленяване, паркове и градини 1.01 0.00 1.01 0.00 

8. Спорт и атракции 10.70 0.04 10.70 0.04 

9. Комунално обществено 

обслужване 
4.88 0.02 4.88 0.02 

10. Земеделски територии, в т.ч. 20 045.31 84.18 19 680.41 82.64 

10.1. Обработваеми земи 17 613.46 73.97 17 376.38 72.97 

10.2. Обработваеми земи (трайни 

насаждения) 273.96 1.15 273.78 1.15 

10.3. Необработваеми земи 2 157.90 9.06 2 030.26 8.53 

11. Горски територии, в т.ч. 796.27 3.34 829.27 3.48 

11.1. Гори 762.13 3.20 795.13 3.34 

11.2. Защитени гори     

11.3. Рекреационни гори     

11.4. Горски земи 34.14 0.14 34.14 0.14 

12. Водни площи 529.52 2.22 529.52 2.22 

13. Транспорт и комуникации 631.56 2.65 651.56 2.74 

14. Техническа инфраструктура 8.98 0.04 8.98 0.04 

15. Терени за гробищни паркове 0.92 0.00 0.92 0.00 

16. Терени със специално 

предназначение 360.75 1.51 360.75 1.51 
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БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 

 
Наименование на териториалния 

елемент 

Площ на 

съществуващи 

елементи 

Площ на проектни 

елементи 

в ха в % в ха в % 

ОБЩА ПЛОЩ 23 813.20 100.00 23 813.20 100.00 

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ   

А) Територии за природозащита 815.40 3.42 815.40 3.42 

Б) Защитени територии за опазване на 

културно - историческото наследство 
0.70 0.00 0.70 0.00 

В) Територии с особена 

териториалноустройствена защита 

    

Г) Територии за възстановяване и 

рекултивация 

    

Д) Територии с активни и 

потенциални свлачища и срутища 

    

Е) Други нарушени територии 0.01 0.00 0.01 0.00 

ОБЩА ПЛОЩ с отчитане на 

припокриването 
 

23 813.20 

 
100.00 

 
23 813.20 

 
100.00 

 

*Процентното увеличение и намаление на териториите е изчислено на база заложените от Опорния 

план 
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III.Правила и нормативи за прилагане на ОУПО 

 Общо и преобладаващо 

предназначение, устройствени 

зони 

Устройствени показатели Предназначение, основни и допълващи 

функции, ограничения макс. плътност на 

застрояване (%) 

макс 

Кинт 

мин. 

озеленена 

площ (%) 

макс. височина 

на сградите (м) 

УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ 

I. ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ      

1 Земеделски територии с 

възможност за промяна на 

предназначението за 

неземеделски нужди 

 

 

 
40 

 

 

 
1 

 

 

 
50 

 

 

 
10 

Допустимото натоварване се определя 

чрез ПУП. В случаите, когато е 

допустимо застрояване. Строителството 

се разрешава въз основа на влязъл в 

сила ПУП и приключила процедура за 

промяна на предназначението по ЗОЗЗ. 

Промяната се допуска след одобрение 
от ОЕСУТ. 

2 Земеделски територии с 

възможност за промяна на 

предназначението за жилищни 

 

60 
 

1.2 
 

40 
 

10 

Земеделска територия с допустима 

промяна на предназначението. 

Допустимото натоварване се определя 
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 функции     чрез ПУП. В случаите, когато е 

допустимо застрояване. Строителството 

се разрешава въз основа на влязъл в 

сила ПУП и приключила процедура за 

промяна на предназначението по ЗОЗЗ. 

Преобладаващо застрояване с малка 

височина. Състои се предимно от 

жилищни сгради, като се допуска 

изграждане на административни и 

делови сгради, хотели, научни и учебни 

заведения, обекти на социалната 

инфраструктура, културата, търговията, 

услугите, подземни и етажни паркинги 

и гаражи, търговско-складови и 

безвредни производства, обекти на 

инженерната 
инфраструктура и други. 
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3 Земеделски територии с 
възможност за промяна на 

предназначението за 

производствено-складови 

функции 

 

 

 
80 

 

 

 
2.5 

 

 

 
20 

 

 

 
15 

Допустимото натоварване се определя 
чрез ПУП. В случаите, когато е 

допустимо застрояване, то е ниско при 

макс. плътност 80 % и макс. Кинт 2.5. 

Строителството се разрешава въз основа 

на влязъл в сила ПУП и приключила 

процедура за промяна на 

предназначението по ЗОЗЗ 

4 Земеделски територии с 
възможност за промяна на 

предназначението за 

рекреационни и вилни функции 

 

 

 
 

30 

 

 

 
 

0,8 

 

 

 
 

50 

 

 

 
 

7 

Територии за вилни зони. В границите 
им се допуска изграждане на: магазини 

и заведения за хранене, сгради за 

социални, здравни, културни, спортни и 

др. Обслужващи дейности, малки 

хотели с до 40 легла (до 20% от площта 

на вилната зона), сгради, мрежи и 

съоръжения за стопанско и 

инфраструктурно обслужване. 

5 Земеделски територии със 
забрана за промяна на 

предназначението 

    Без промяна на предназначението на 
земеделските земи, застрояване, 

свързано с ползването им, се допуска, 

както следва: 

— за имоти с площ до 5дка — 
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      едноетажни стопански постройки с 

площ до 35 кв.м за съхранение на 

селскостопанска продукция и инвентар, 

в т.ч. и помещение за обитаване; 

— за имоти с площ от 5 до 10 дка — 

едноетажни стопански постройки и 

съоръжения с площ до 70 кв.м за 

съхранение на растителна и животинска 

продукция и отглеждане на домашни 

животни, в т.ч. и помещение за 

обитаване. 

Допуска се изграждане на инженерни 

мрежи и съоръжения за 

благоустрояването на имотите; 

— за имоти с площ над 10 дка — 

определя се застроен двор, който не 

може да надхвърля 20 % от площта на 

имота. Допуска се изграждане на 

стопански, складови селскостопански 

сгради, площадки и съоръжения, 

жилищна сграда за стопаните и 

работещите,инженерни мрежи и 



ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОРДИМ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ГАМАТРИ КОНСУЛТ” 

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените 

места в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по 

Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд 

„Земеделие” 

стр. 152/158 

 

 

 

      съоръжения за благоустрояването на 

имотите. Плътността на застрояване 

общо на всички предвидени сгради и 

съоръжения не може да надхвърля 15 % 

от площта на застроения двор. 

Разгънатата застроена площ на 

жилищните сгради не може да бъде по- 

голяма от сумарната застроена площ на 

стопанските сгради и постройки. 

Изграждането на жилищните сгради се 

допуска след или едновременно с 

изграждането на стопанските сгради и 

съоръжения. Допуска се изграждане на 

проводи и съоръжения на инженерната 

инфраструктура при спазване 

изискванията на ЗОЗЗ. 

ІІ. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ      

6 Горски територии със забрана 

за промяна на 

предназначението 

    Устройството и застрояването се 

извършва по реда на закона за горите. 

Допуска се изграждането на проводи и 

съоръжения на инженерната 
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      инфраструктура при спазване 

изискванията на ЗГ. 

ІІІ. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ      

7 Защитени територии на 

Културно-историческото 

наследство 

    В защитените територии с недвижимо 

културно наследство необходимите и 

допустимите устройствени дейности се 

осъществяват при условията и по реда 

на ЗКН. Археологическите обекти се 

опазват чрез въвеждане на режим „Б“ на 

тези обекти, като не са допустими 

изкопни работи, дълбочинна обработка 

на почвата, засаждане на дървета и 

култури с дълбока коренова система, 

като се допуска плитка обработка на 

почвата (оран) до 0,25 м; За 

охранителните зони на археологичните 

обекти са въвежда режим "В", като не са 

допустими изкопни работи, несвързани 

със селскостопанските работи, като се 
допускат селскостопански дейности при 



ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОРДИМ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ГАМАТРИ КОНСУЛТ” 

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените 

места в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по 

Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд 

„Земеделие” 

стр. 154/158 

 

 

 

      условията на ЗКН; 

8 Територии за природна защита     В границите на всички защитени зони се 

прилагат правила за опазване, 
определени в ЗЗТ. 

IV. НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ 

ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ 

     

8 Техногенно нарушени терени за 

биологично въстановяване 

    Забранява се добив на селскостопанска 

продукция за консумация като храна. 

  ТЕРИТОРИ И С ОБ ЩО ПРЕДНА ЗНАЧЕНИЕ  



ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОРДИМ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „ГАМАТРИ КОНСУЛТ” 

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените 

места в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по 

Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд 

„Земеделие” 

стр. 155/158 

 

 

 

V. УРБАНИЗИРАНИ 

ТЕРИТОРИИ 

     

9 Територии попадащи в 

границите на селищните 

образования. 

-Жилищни функции 
-Обществено-обслужващи 

функции 

-Производствени дейности 

-Производствено-складови 

дейности 

-Складови дейности 

 

 

 

 

 

 

 
от 30 

до 80 

 

 

 

 

 

 

 
5ет. 

15м. 

 

 

 

 

 

 

 
0,6 до 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 
от 10 

до 50 

Смесени територии. Състои се 

предимно от жилищни сгради; 

административни и делови сгради; 

сгради за социални, просветни, учебни, 

културни, религиозни и други 

обществени дейности; търговски и 

други обслужващи сгради и комплекси; 

жилищни и смесени сгради; хотели и 

ЗОХ; сгради за безвредни 

производствени и занаятчийски 

дейности; бензиностанции, газостанции 

и надземни и подземни гаражи и 

паркинги за леки автомобили; сгради, 

мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура; зони за озеленяване, 

спортни обекти; производствени и 

складови обекти. Параметрите на 
застрояване да се докажат с РУП. 
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10 -Обществени селищни паркове, 

градини 

-Спорт и атракции 

 
 

от 10 

до 25 

 

 
7 м. 

 

 
0,1 до 0,5 

 

 
от 25 до 90 

Зони за озеленяване, спорт и атракции. 

За спортни и атракционни обекти със 

специфичен устройствен режим, 

конкретизиран с ПУП, чийто показатели 

не могат да надхвърлят пределно 
допустимите. 

11. Рекреационни дейности  

 

 

 

 
30 

 

 

 

 

 
15 м. 

 

 

 

 

 
1,2 

 

 

 

 

 
60 

Устройствена зона за рекреационни 

дейности. В границите им се допуска 

изграждане на: курортни обекти за 

настаняване, сгради за 

общественообслужващи дейности, 

спортни и рекреационни обекти и 

съоръжения, курортни паркове и други 

озеленени площи за широко обществено 

ползване, обекти на транспорта и 

движението, обекти и съоръжения за 

стопанско и инфраструктурно 

обслужване. 
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IV. Списък на графичните приложения 

Етап Аналитични проучвания и синтез 

1. Опорен план на Община Пордим, М 1:25 000 

2. Схема – начин на трайно ползване, М 1:25 000 

3. Схема собственост, М 1:50 000 

4. Схема – категория на земеделската земя, М 1:50 000 

5. Схема – класификация по площ на имотите, М 1:50000 

6. Схема – рискови територии, М 1:50000 

 
Етап Прогноза за урбанистично развитие 

7. Окончателен проект на ОУП на Община Пордим, М 1:25 000 

8. Схема транспортна мрежа, М 1:50 000 

9. Схема техническа инфраструктура, М 1:50 000 
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V. Източници на информация 

1. Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014 г.). 

2. Закон за културното наследство (Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012 г.). 

3. Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., посл. 

изм. и доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014 г.). 

4. Закона за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г, изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 

2015г) 

5. Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 

и устройствени зони (Обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; 

Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; 

Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г., бр. 76 

от 2012 г. и бр. 21 от 2013 г.). 

6. Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (Обн., 

ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г., бр. 51 от 2005 г. и бр. 66 от 2008 г.; 

изм. и доп., бр. 22 от 2014 г.). 

7. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

8. Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020г. 
9. Областна стратегия за развитие на Област Плевен за периода 2014-2020 г. 

10.Общински план за развитие на Община Пордим за периода 2014-2020 г. 

11.Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Плевен 

12.Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците. 

13.Национален институт за недвижимо културно наследство. 

14.Национален статистически институт. 

15.Агенция по геодезия, картография и кадастър. 

16.ВиК ЕООД Плевен 

17.Басейнова дирекция „Дунавски район” 

18.Агростатистика. 

19.Общинска администрация Пордим. 

20.Климатичен справочник на НР България, 1979 г. 

21. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за специални защитени зони (СЗЗ) за 

предложени и одобрени зони от значение за общността (ЗЗО) и за специални 

консервационни зони (СКЗ). 

22. Стандартен Натура 2000 формуляр ЗЗ № BG0002054. 
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Интернет сайтове 

 
24.Община Пордим - http://www.pordim.bg/ 
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