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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 1.1. Основание за възлагане 

Необходимост от Общ устройствен план на община Искър  

Липсата на цялостно интегрирано планиране на територията на община 

Искър налага изработването на Общ устройствен план на ниво община за 

постигане на една по-конкурентна територия по устойчив начин. 

Променената обществено-политическа и икономическа обстановка след началото 

на прехода рязко ускори динамиката на процесите и коренно измени условията за 

пространствено планиране и развитие на страната, включително и на община Искър. 

Икономическата стагнация и началото на икономическото преструктуриране на 

националната, вкл. плевенската икономика, доведоха до остър финансов дефицит в 

бюджетите на държавата и общината и рязко спадане, а в някои насоки и прекратяване, 

на инвестициите в обществения сектор. 

За територията на община Искър няма изработен Общ устройствен план. В 

същото време застроителните и регулационни планове за територията на гр. Искър и 

съставните села на общината, правени при абсолютни права на държавата за 

разпореждане с недвижимите имоти и централизирано планиране на инвестициите, са 

неактуални и не спомагат за управлението на процесите, които протичат в селищната 

територия. 

Смяната на социално-икономическата система – от тоталитарна към 

демократична, изисква пространствена (териториална) реакция на тази промяна чрез 

поставяне на нови изисквания към Общия устройствен план, изразяващи се в принципно 

нов подход, както при анализа, така и при синтеза на урбанистичните процеси, т.е. 

изисква изграждането на нова, адекватна система за управление. 

За всички населени места е наложително изработване на кадастрални карти и 

кадастрални регистри, които да отразяват актуалното състояние на недвижимите имоти, 

след което и ПУП - ПРЗ, които да са съобразени с действащата нормативна уредба. 

Коренно променените условия налагат различни подходи и принципи на планиране. С 

частични изменения на отделни застроителни и регулационни планове не би могла да се 

установи устройствена рамка за балансирано развитие на града в условията на 

преобладаваща частна собственост, противоречиви инвестиционни интереси и 

неадекватна наследена планова основа. Най-уязвими се оказват социалната 

инфраструктура и зелената система. 

Местоположението на града и селищата от общината предлагат достъп до град 

Плевен, а разположението на общинския център на пътя между Плевен и Монтана и 

Враца прави местоположението му специфично. На територията на общината преминава 

републикански път II-13, който е и връзката на гр.Искър с Плевен, а на запад се свързва с 

път II-15, който е връзката му с Враца. II-13 свързва Дунав мост 2, Видин и ферибот 

Оряхово с Централна, а оттам и с Южна България. Същият този път пресича и 

първокласен път София – Русе. 

Ако към горните добавим инфраструктурните проблеми (водоснабдяването, 

канализацията, транспортните проблеми, екологичните проблеми, проблемите със 

събирането и третирането на твърдите битови отпадъци), се очертава една картина на 

криза в устройственото планиране, прогнозиране и управление на селищата от община 

Искър. 

Всичко това налага изготвянето на Общ устройствен план на община Искър. 

Необходимостта от съобразяване на устройственото планиране с визията, 

стратегията, мерките и действията за развитие на общината прави още по-спешно 

изготвянето на Общ устройствен план на Община Искър.  

В рамките на европейската политика за сближаване Община Искър одобри 

основен инструмент от съществена важност за своето развитие през следващите години: 

 Изпълнението на заложените визия, цели, приоритети и проекти в Общински 

план за развитие на община Искър за периода 2014-2020 г. е възможно с 

подкрепата на действащо устройствено планиране, необходимо за 

изпълнението на конкретните дейности. 

Важно и необходимо условие за реализацията на проектите, част от 

стратегическите документи, които ще определят развитието на общината през 

следващите 7 години, е те да могат да разчитат на адекватно териториално и градско 

планиране, което да е съобразено с визията и стратегията им.  

Характеристики, проблеми и възможности на територията на общината 

Регулаторната и правна рамка на европейско и национално ниво, която се развива 

в тези години, е насочвала и показвала необходимостта от сътрудничество и 
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съгласуване на регионалното развитие и териториалното и градско планиране, основано 

на принципа на устойчивото развитие в своето тройно измерение: екологично, 

икономическо и социално, на което отговаря горепосочения план в рамките на цялата 

територия – Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. 

Нормативната и социална рамка изисква териториалните и градоустройствени 

планове да се изработват, изготвят и процедират в съответствие с екологичните 

стандарти и процеси, както и с гражданско участие. 

От всичко това, както и от неосигуреността на територията от гледна точка на 

териториално и градско планиране на общинско ниво, следва, че селскостопански, 

природни или културни обекти за обществено ползване от национално и регионално 

значение нямат специфични режими на устройство към съществуващите планове, а за 

тяхното правилно управление е от съществена необходимост община Искър да 

разполага с цялостен устройствен план. Новият ОУПО трябва да осигури 

пространственото зонално и функционално разпределение на територията на общината 

и коригирането на съществуващия териториален дисбаланс. 

 1.2. Изпълнител на задачата 

Изпълнител на настоящата задача е „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТИНГ“ ООД въз 

основа на Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на Общ 

устройствен план на Община Искър“ след проведена открита процедура по ЗОП. 

 1.3. Териториален обхват на разработката 

Териториалният обхват на настоящия ОУП се определя съгласно чл. 105, ал. 1 от 

ЗУТ, като обхваща територията на община Искър, включвайки всички 4 населени места – 

административен център (гр. Искър) и 3 села заедно с техните землища (с. Долни 

Луковит, с. Писарово, с. Староселци). 

 1.4. Основни принципи, приложени при изработването на ОУПО 

Общ устройствен план, интегриран в стратегическите документи за развитие 

на надобщинско, национално и европейско ниво  

Интегриран подход, насочен към градско обновяване и развитие, е приет в 

повечето европейски страни, видно от по-силното въздействие в сравнение с 

индивидуални структурни и секторни мерки, които не решават сложните проблеми на 

градовете от гледна точка на икономическото развитие, социалната интеграция, 

жилищната политика и околната среда. 

Тази иновация в областта на регионалната политика и европейската кохезия е 

резултат от дълъг процес, който завършва до голяма степен  със становището на 

Комисията на Регионите на Европейския парламент от 8-9 юни 2010 г., с Декларацията 

на европейските министри, отговарящи за териториалното устройство, проведена в 

Толедо на 22 юни 2010 г., и стратегията Европа 2020. 

В краткосрочен и средносрочен план европейските градове са изправени пред 

предизвикателството да преодолеят тази криза и да излязат от нея укрепнали, но също 

така са изправени пред други дългосрочни структурни предизвикателства – 

глобализацията, изменението на климата, влиянието върху природните ресурси, 

миграцията, застаряването на населението, демографските промени и др., които имат 

силно влияние върху градското развитие – въздействие на градската икономика,  

негативно влияние на околната среда в рамките на градовете, засилване на риска от 

изключване, социална поляризация и др., като на всички тези явления трябва да се 

обърне внимание едновременно.  

Тези предизвикателства са сигнал, на който трябва да се обърне внимание, 

възможност за придържане към една посока, основана на принципите на интегрирано 

градско развитие, на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като единствен 

начин за постигане на по-голяма икономическа конкурентоспособност, екологична 

ефективност, социалното сближаване и граждански прогрес в европейските градове, 

както и гарантиране на качеството на живот и благосъстоянието на своите граждани в 

настоящето и в бъдещето. 

 1.5. Подход, избран за изработването на ОУПО 

Стратегията Европа 2020 признава, че ЕС е изправен пред редица 

предизвикателства: икономически (икономическа и финансова криза, глобализация и 

др.), социални (безработица, социална интеграция, демографска структура, неравенство 

и др.) и екологични (изменение на климата, опазване на природните ресурси и др.), 

твърдейки че „...нашето решение на кризата трябва да бъде изграждане на врата към 

нова икономика. Ние трябва да предприемем действия, ако искаме  нашето и 

бъдещите поколения да могат да продължат да се радват на високо качество на 

живот и здраве, устойчивост, следвайки единствения  социален модел на Европа. Ние 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР             ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

 6 

се нуждаем от стратегия за превръщане на ЕС в интелигентна, устойчива и 

приобщаваща икономика с високи нива на заетост, производителност и социално 

сближаване.“  

Стратегията Европа 2020 предлага три взаимно подсилващи се приоритета: 

 Интелигентен растеж чрез изграждане на икономика, основана на знанието и 

иновациите; 

 Устойчив растеж чрез насърчаване на икономиката, която използва по-

ефективно ресурсите, по-зелена и по-конкурентоспособна; 

 Приобщаващ растеж чрез насърчаване на икономика с висока заетост и 

насърчаване на социалното и териториалното сближаване. 

Градовете са местата, където се концентрират по-голямата част от потенциалните 

настоящи и бъдещи рисковете и по този начин са от ключово значение за постигане на 

целите на Стратегия Европа 2020 да правим по-интелигентна, по-устойчива и солидарна 

икономика на Европа.   

От екологична гледна точка градовете са основни участници в глобалната 

устойчивост и по-специално в борбата срещу климатичните промени, защото те са 

местата, където е съсредоточено главно потреблението на ресурси (материални и 

енергийни) и производството на отпадъци (включително и най-вече на парникови газове). 

За решаване на уравнението на градската устойчивост и предвид целите на 

стратегия Европа 2020, които са намаляване на емисиите на парникови газове с поне 

20%, в сравнение с нивото от 1990 г. (или с 30%, ако условията го позволят), 

увеличаване на процента на възобновяеми енергийни източници в крайното потребление 

на енергия до 20% и увеличаване с 20% на енергийната ефективност, екологичната 

ефективност на новото устройствено развитие (еко-квартали) е необходимо условие, но 

не достатъчно.  

За да се постигне това, трябва да се премине от ефективността на климатичните 

системи към условията на истинската регенерация – зелена, екологична обкръжаваща 

среда на градове, които засягат следните аспекти:  

 Намаляване на необходимостта от транспорт чрез насърчаване на по-

устойчива мобилност на ниво град, стимулиране на немоторизиран транспорт, 

пешеходни и велоалеи и др.; 

 Подобряване на енергийната ефективност на съществуващите сгради; 

 Подобряване на управлението на потоците от енергия и материални ресурси в 

центъра (градски метаболизъм), включително управлението на водния цикъл, 

отпадъци и др.; 

 Насърчаване на възобновяеми енергийни източници и тяхното използване в 

градовете;  

 Насърчаване на потреблението на екологично чисти местни продукти, за да се 

съкратят дългите потребителски вериги и да се спомогне укрепването на  

местната икономика;  

 Опазване на природните дадености, ресурси, ландшафта, гори, води, селско 

стопанство и др. в близост до градската среда; 

 Разработване на проактивни стратегии за устойчивост за борба с 

климатичните изменения.  

От социална гледна точка общинските центрове, като концентрация на по-голяма 

част от населението, също са места, където се проявяват най-интензивно 

демографските предизвикателства, приобщаването и социалното сближаване, 

интеграцията на маргинални и малцинствени групи, наличието на безработица, 

образование, бедност,предизвикателствата на съжителство на различни култури и др. 

Тези проблеми, повлияни от въздействието на икономическата криза, застрашават 

с по-голям интензитет определени райони или квартали в неблагоприятно състояние в 

рамките на общия контекст на населеното място, задълбочавайки социалната 

поляризация и причинявайки потенциално повишен риск от социална фрактура. 

Насърчаването на заетостта, намаляването на риска от отпадането от училище, 

намаляването на риска от бедност са основните социални цели на Стратегия Европа 

2020. 

Тези цели, заедно с прилагането на набор от други мерки, свързани помежду си, 

напр. на интеграция на малцинствени и маргинални групи, равни възможности в 

образованието,  квалификации съобразно търсенето, социално включване, достъпни 

услуги и др., както и други дейности на икономиката и околната среда, както и 

подобряването на съществуващия сграден фонд – това са все действия за насърчаване 

на по-голяма интеграция и социално сближаване, които могат да се борят срещу 

пространствената сегрегация и социална изолация.  
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В този смисъл жилищната политика е особено важна: от една страна, достойните и 

достъпни жилища могат да бъдат определени като един от основните стълбове на 

стратегиите за социално приобщаване, особено за тези, които са най-застрашени от 

социално изключване, докато от другата страна, обновяването и модернизацията на 

сгради може да осигури значително и осезаемо подобряване на качеството на живот на 

гражданите и не на последно място, социално балансираната жилищна политика също 

може да помогне за намаляване на социалната поляризация на ниво квартал. 

Разглеждането на тези видове дейности, интегрирани в програми или интегрирани 

планове, са особено ефективни, когато се прилагат в необлагодетелстваните квартали. 

От икономическа гледна точка градовете концентрират голяма част от човешкия, 

социалния, културния, икономическия капитал и др., така че неговото оптимизиране и 

стойност са от ключово значение за стратегията за глобалната конкурентоспособност, 

където именно традиционният модел на града е един от основните активи, взети 

предвид от ЕС. 

Икономическите цели на стратегия Европа 2020 целят увеличаване на заетостта и 

инвестициите в развойна дейност и иновационни технологии.  

Рехабилитация на сградния фонд, физическо подобряване и модернизиране на 

инфраструктурата не са само някои от основните изисквания за привлекателността на 

градовете, но също така и доста интензивни сектори на работна ръка, които могат да се 

превърнат в нови източници на заетост, способни да помогнат да абсорбират част от 

безработните, най-вече в строителството на нови сгради (сектор, който преживява  

дълбока криза в няколко държави-членки). 

Настоящата икономическа криза засяга с особена вирулентност градовете и най-

вече най-уязвимите и необлагодетелствани квартали, към които интегрираният подход 

ще има положителен ефект, чрез прокарването и прилагането на икономическите 

политики и социалната подкрепа за най-сериозно засегнатите. 

От гледна точка на градоустройството, архитектурното и културно-

историческо наследство за щастие днес необходимостта от запазване на културно-

историческото наследство на населеното място, и по-специално архитектурното, се 

разбира да се запази жива колективната памет, която е характерна за европейския 

модел на града. Но освен защитата на културното наследство, чисто от материална 

гледна точка, често е необходимо да се гарантира нейната обитаемост и атрактивност, 

за да се запази наистина живо. 

От гледна точка на регионалните и местните власти регионалните власти, и по-

специално местното ниво, трябва да играят решаваща роля в планирането на 

интегрирана подкрепа, оценката за регенерация и стратегиите за териториално и 

селищно устройство, както на града, така и на останалата част от техните територии, и 

ефективната защита и използване на почвените ресурси чрез мерки за планиране, 

разработване, изпълнение, мониторинг и ползване на натрупаните знания.  

От гледна точка на управлението, за да се гарантира успех при изпълнението на 

публични политики, се изисква добро управление, основано на принципите на откритост, 

участие, отчетност, ефективност, съгласуваност и субсидиарност, както и по-ефективно и 

ефикасно разпределение на публичните ресурси и увеличаване на прякото участие на 

гражданите, както и възможността за оказване на влияние при вземане на решения, като 

се има предвид, че тяхната удовлетвореност и благополучие също е ключ към успеха на 

публичните политики. 

Доброто управление е придобило още по-важно значение в сегашната 

действителност и в условията на икономическа и финансова криза, като това води до 

необходимостта от постигане на максимална оптимизация на ресурси и усилия чрез 

сътрудничество и синергия, многостепенно управление и  интегриран подход. 

От гледна точка на регионалната координация съгласуваността между 

териториалните и градски политики е от решаващо значение, защото Европа като 

териториална единица ще бъде по-интелигентна, устойчива и социално включена, ако е 

използвано по-рационално богатото географско разнообразие и териториален потенциал 

на всички региони и градове и се обръща специално внимание на механизмите за 

многостепенното управление, за да се гарантира по-голяма съгласуваност на 

територията с различните секторни политики, както и между различните нива на 

управление. 

От гледна точка на предизвикателствата пред градската среда две са най-

големите предизвикателства, пред които ще се изправят европейските градове и региони 

– изменението на климата и въздействието на демографските промени, които трябва 

да представляват основните стратегии във всяка регионална програма за планиране, 

развитие и действие. 
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В съответствие с европейската политика ОУПО на община Искър е средство за 

териториално планиране, което служи като основа за „пътна карта“ за постоянно 

подобряване на икономическите, социални и екологични приоритети на територията на 

общината.  

Отговаряйки на тези критерии, ОУПО трябва да определи устройството на 

територията и приоритетите чрез интегриране и подсигуряване на условията за 

комбинирането на  проекти във времето и пространството, действия и инвестиции, които 

се прилагат в определени територии.  

От друга страна трябва да интегрира различни политики и да обединява  различни 

участници, което да допринесе за реализирането на визията и стратегията за устойчиво 

развитие на общината, съобразно специфичните приоритети, определени в действащите 

стратегически и планови документи. 

Стратегии, които се конкретизират в три основни насоки, трябва да бъдат взети 

предвид в ОУПО:  

 Подобряване на качеството на живот на жителите; 

 Намаляване на социалния и териториален дисбаланс; 

 Реализиране в рамката на интегрираната политика, която обхваща глобалната 

регенерация, а не само на припокриване на действия в отделните сектори.  

Национална програма за развитие на Република България: България 2020  

България дефинира стратегическа рамка за изпълнение на стратегия Европа 2020 

чрез Националната програма за развитие: „България 2020г.“ В нея е определена 

националната ни визия за икономическо развитие към 2020 г. България да бъде държава 

с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, 

творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, 

приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж. 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2022 г. 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022г. е 

основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за 

постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за 

преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на 

общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. 

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално 

развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на 

секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. 

НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между 

целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и 

стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите. 

Национална концепция за пространствено развитие на Република 

България (НКПР) 2013-2025 г. 

Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е дефинирала 

следните цели, с които ще бъде синхронизиран ОУПО Искър: 

 Стратегическа Цел 1: „Интегриране в европейското пространство“. Развитие 

на национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, 

културни и екологични коридори с оглед постигане на териториална 

свързаност, сътрудничество и интегриране в региона и в европейското 

пространство. 

 Стратегическа Цел 2: „Полицентрично териториално развитие“. Укрепване на 

умерено полицентрична мрежа от градове-центрове с подобрено качество на 

градската среда, способстващо за постигане на балансирано териториално 

развитие и намаляване на неравенствата между централните градски и 

периферните селски райони. 

 Стратегическа Цел 3: „Пространствена свързаност и достъп до услуги“. 

Развитие на националната техническа и социална инфраструктура за 

подобряване на пространствената свързаност на районите и урбанистичните 

центрове и достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги. 

 Стратегическа Цел 4: „Съхранено природно и културно наследство“. 

Съхраняване и развитие на националната система от защитени природни и 

културни ценности за поддържане на биологичното равновесие, 

пространствената природна и културна идентичност и за интегриране на 

техните стойности в съвременния живот. 
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 Стратегическа Цел 5: „Стимулирано развитие на специфични територии“. 

Интегрирано планиране и стимулирано развитие на територии със 

специфични характеристики (крайбрежни, планински, гранични и периферни) с 

оглед съхраняване и ефективно използване на техния природен, 

икономически, социален и културен потенциал за развитие. 

 Стратегическа Цел 6: „Конкурентоспособност чрез зони за растеж и иновации“. 

Повишаване на конкурентоспособността на българската територия чрез 

държавно подкрепени зони за растеж и иновации в урбанистичните центрове 

от високите нива на полицентричния модел. 

ОУПО пространствено да отговори на Визията и Стратегията на 

стратегически и планови документи на община Искър – ОПР Искър 2014-2020 г. 

Общински план за развитие на община Искър за периода 2014-2020 г. 

Разработен и приет е Общинският план за развитие на община Искър за периода 

2014-2020 г. със следната визия за цялата територия на общината:  

„Община Искър – жизнена и развиваща се българска община, стъпила 

върху традициите и възможностите на общността и партньорствата си на 

вътререгионално, трансрегионално, национално и европейско ниво.“ 

Визията ще се изпълни чрез следните стратегически цели на ОУПО:  

 ОУПО, който да отговаря на предизвикателствата на глобализацията; 

 ОУПО, който да предложи модел за териториална устойчивост и 

интелигентност; 

 ОУПО, който да предложи конкурентна територия; 

 ОУПО, който да предложи социално сближена територия; 

 ОУПО, изготвен и разработен съвместно с гражданското участие и 

заинтересованите страни; 

 ОУПО, който да внедри информационните технологии за систематизация на 

анализи, устройствени предложения, регулаторна рамка, контрол и лесен и 

прозрачен достъп; 

 ОУПО, който да използва технологичната система, която да гарантира 

неговото изпълнение и наблюдение. 

Стратегическите цели, с които ОУПО трябва да бъде разработен, следва да 

насочат управленските решения, регулаторната рамка, приоритетите за развитие, 

включващо териториална и селищна реализируемост на действията и проектите. 

Стратегията за развитие в контекста на ОПР, следвайки Визията 2020,  трябва да 

насочи вниманието към:   

 Комплексно подобряване на базисната инфраструктура, информационните и 

транспортни услуги; 

 Комплексно подобряване на зелените системи и пълноценно експлоатиране 

на туристическия потенциал на града и на общината; 

 Подобряване на средата за бизнес и заетост; 

 Подобряване на условията за живот, социалната интеграция и партньорствата 

в местната общност; 

 Подобряване на капацитета за местно развитие и сътрудничество. 

ОУПО, който да отговаря на предизвикателствата на глобализацията 

В началото на двадесет и първи век светът се намира в едно относително 

глобализирано общество, не само от икономическа гледна точка, но също така от 

социална и културна. Технологичната промяна, инфраструктурата, транспортът, 

телекомуникациите, Интернет са довели до значителни промени в производството, 

живота, свободното време, териториалната структура. От структура на територията, 

основана на възлите и осите, се движат към мрежова структура. 

Дълбоките промени в последните години на икономическа глобализация, и до 

известна степен и социална, са от съществено значение не само за социално-

икономическата структура, но също така за критериите за производство, услуги, 

структура на населените места. Заслужава да се обърне внимание на ефектите, които ни 

засягат. 

Стратегия и гъвкавост на методите и подхода на управление на териториално 

планиране за по-строго наблюдение и контрол: 

 сътрудничество между публичните органи и частния сектор; 

 пространствени и социални разделения в предишните етапи се счита за 

остаряло и се заменя от градска многофункционална структура;  
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 класическите форми жилищни и стопански дейности не се считат за възможни 

вече на различни места, а трябва да се случат на едно място; 

 активно гражданско общество в процесите на териториално и градско 

планиране.  

В много случаи приоритетът на мястото възниква именно чрез сътрудничество, а 

не чрез конкуренция или сила. Това е така, защото ние не само трябва да анализираме 

слабостите на градовете, но също така и възможностите, които може да предложи в 

рамките на Общността. Градовете са необходими територии за ролята на лидерите в 

точки на растеж, организиране на национална и международна икономика и се 

превръщат в едни от основните икономически персонажи.  

ОУПО, който да предлага един устойчив и интелигентен модел 

Глобализацията и икономическия растеж допринасят за наличието на важни 

предимства, но в същото време създават и редица пречки. Това води до засилване на 

различията между най-неблагоприятстваните територии. Правителството и 

градоустройствените планове не бива да стоят встрани от този процес. Трябва да се 

благоприятства образуването на интегрирани територии. 

Управлението и планирането на територията не бива да остават чужди на този 

процес, тъй като трябва да възприемат интегрирани териториални и градски структури 

не само в пространствено, но и в социално и функционално отношение. Затрудненията 

пред глобализацията поставиха под въпрос икономическия и социален модел, който 

включва необходимостта от детайлно преразглеждане на понятието за устойчива и 

интелигентна икономика, която съчетава аспекти на устойчивост, защитава природните 

ценности, акцентира върху образованието, познанието и иновацията, благоприятства 

социалното сближаване и равенството на възможностите. 

ОУПО, който да предложи конкурентна територия  

Ориентирите към териториалните политики от европейско и национално ниво 

съвпадат и са съсредоточени към сближаване и устойчивост. Поради това днес е крайно 

наложително, териториалното и градоустройствено планиране да се разглеждат не само 

според новите възможности, които глобалната икономика предоставя, но и така, че тези 

предпоставки да не се отнасят единствено за малка група от територии. Всичко това би 

следвало да бъде възможно чрез легитимност, насочена към качество, познание, 

образование и иновация. Опитът е показал, че пазарът генерира богатство, но и в 

същото време неравенство.  

Новите условия изискват преразглеждане на териториалните политики и 

въвеждане на нови идеи, начини на работа и адекватни инструменти, за да се отговори 

на предизвикателствата, пред които са изправени градовете, общините и регионите. 

Поради това днес териториалното планиране се изгражда с култура, дисциплина и 

адекватно управление на територията. 

Устройството на територията трябва да се основава на разбирането, че земята е 

ограничен ресурс и градовете са единствени и уникални по рода си. За което трябва да 

създават благоприятни икономически, социални и културни условия  с цел да се 

допринесе за социалната кохезия на обществото. 

ОУПО, който да предложи за социално сближаване, иновативна територия с 

ангажимент към знанието и образованието  

Устройственото и териториалното планиране трябва да работят за постигане на 

социално сближаване и развитие, т.е за интегриране на всички граждани, като в същото 

време се борят срещу неравенството и изключването на определени социални групи. 

Устройственото и териториалното планиране трябва да се стараят да задоволят 

нуждите, ограничавайки изключването на елитите. Те трябва да благоприятстват една 

територия, в която се наблюдава чувство на принадлежност. 

ОУПО, изработен и проектиран с участието на гражданите и публичните и 

частните заинтересовани страни 

Участието на публични агенти и институции трябва да се превърне в ключов 

инструмент за териториално планиране, тъй като сътрудничеството между институциите 

е изключително важно. Трябва да се провокира и желанието на публични и частни агенти 

да постигнат максимална спойка. 

Освен това пазарът се явява като инструмент за регулиране на икономиката, 

стимулиране на креативността и продуктивността, но въпреки това не е ефективен 

инструмент за организиране на територията. Да се остави дизайнът на територията и 

градовете на пазара е доказало своята неефективност в дългосрочен план. 

Устройственото и териториалното планиране трябва да залагат на централизиране на 

пазарните инициативи в планиран и гъвкав ред. 
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Поради това устройственото и териториалното планиране изискват ефективно 

лидерство, при което се наблюдава координация между публични и частни институции. 

Устройственото и териториално планиране трябва да се приемат територията като 

място, в което съжителстват активни общества, способни да се организират по начин, по 

който да постигат съгласие, за да придвижват напред общия проект. 

ОУПО, който включва информационни технологии, за да систематизира и 

анализира устройствени предложения, регулаторна рамка, наблюдение, 

проследяване, прозрачен и лесен достъп  

Във време, в което информационните технологии се превръщат в „социална 

революция“, не могат да не се превърнат и в инструментите и процесите на градско 

планиране.  

Следователно разработването на ОУПО от самото начало от етапа на анализ до 

неговото управление и регулиране на територията на община Искър трябва да следва 

принципи, които подхранват този подход, трябва да бъдат използвани адекватни 

технологии, които също да бъдат прозрачни и да позволяват проследяването и 

наблюдението на процеса на изпълнение.  

Изпълнителят ще използва технология и инструменти, които ще допринесат за: 

 Бързо и подробно познаване на територията с цел ефективни предложения; 

 Интегриране и систематизиране на информацията;  

 Улесняване на интегрирания  анализ;  

 Спазване на заложените цели в териториалното устройство и законово 

регулиране; 

 Прозрачност на условията за развитието на ОУПО; 

 Опростени процеси за наблюдение и контрол на изпълнението на ОУПО и 

неговите ефекти чрез прости индикатори. 

ОУПО, който включва група от индикатори, осигуряващи технологична 

система, свързана с прости показатели за осигуряване на наблюдение и 

мониторинг 

Без съмнение ОУПО трябва да съдържа действия за намеса в общинската 

територия и в мрежата от населени места. Всяка намеса, без значение дали цели да 

възстанови или да създаде, се подчинява на критерии и концепции. Територията и 

населените места като система планират реновиране на своите функционални структури 

с цел да се създаде един по-устойчив териториален модел и да привлече и създаде нови 

социални, икономически и пространствени нужди. 

Отговорът на новите потребности е ключът за планиране на територията. Това 

става възможно чрез повишаване на степента на организираност на територията, както и 

на нейния потенциал за обмен на информация и намаляване на употребата на ресурси, 

т.е постигане на максимална ефикасност. 

Процесите на трансформация налагат систематичен анализ на пространствата, 

които подобряват ефективността, кохезията, комплексността и виталността на 

градоустройството. 

Групи и оси на предложената система от индикатори. Седем групи: 

1. използване на терени; 

2. публично пространство и обитаемост; 

3. мобилност и услуги; 

4. устройствена комплексност; 

5. зелени площи и биоразнообразие; 

6. градоустройствена „обмяна“ 

7. социална кохезия. 

Тези сфери от своя страна се групират в четири оси и определят устройствения 

модел: 

1. компактност;  

2. комплексност; 

3. ефективност;  

4. социална кохезия.  

Накрая ефективността на устройствената система определя ръководните 

индикатори за устойчивостта. 

Сборът от индикатори трябва да се прилага, както при планирането на нови 

териториални образувания, така и при анализирането на степента на консолидираност. 

Индикатори, които следват тези критерии, трябва да са прости и свързани с 

етапите на анализ, диагноза, управление и правно регламентиране, които позволяват 
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едно проследяване и мониторинг на степента и стадия на развитие и изпълнение на 

ОУПО. 

В този смисъл и с оглед наличните технологични инструменти е необходимо ОУПО 

да се изготви от тях и с тях като основен инструмент за опростяване на всички етапи на 

планиране и изпълнение. Инструменти, които силно разчитат на системите, са известни 

като географски информационни системи (GIS). 

 1.6. Методи, прилагани при устройствените проучвания и решения 

Методите, прилагани при устройствените проучвания и решения при 

разработването на ОУПО, са в съответствие с Планово техническото задание за 

изработване на Общ устройствен план на община Искър и са обвързани с двата основни 

етапа от разработването му: 

 Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Искър, който се 

изработва в обем и съдържание според всички изисквания на Наредба № 8 от 

14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Глава 

трета чл. 15, т. 1 и Глава четвърта, чл. 16, чл. 17 и чл. 18; 

 Окончателен проект на Общ устройствен план на Община Искър, който се 

разработва в съответствие с Глава четвърта чл. 19 от споменатата Наредба 

№ 8, съобразен и допълнен в съответствие с всички становища и препоръки 

на съгласуващите институции и дружества от местно, областно и/или 

национално ниво. 

При разработване на плана е използвана комбинация от следните методи: 

аналитико-синтезен метод, описателен метод, системен метод, разработване на 

прогнозни варианти, теренни проучвания и други. 

 1.7. Предназначение на ОУПО Искър  

Териториалното планиране трябва да се разглежда според нова териториална и 

методологическа политика, чрез която да се постигнат резултати, т.нар. „златна 

трилогия“, която определя целите, които да отговарят на новите предизвикателства: 

 подобряване на икономическата и социална конкуренция; 

 засилване на социалната интеграция; 

 подобряване на устойчивостта в културно и пространствено отношение. 

По този начин става ясно, че трябва да се създадат Стратегически Проекти, които 

да бъдат подкрепа на конкурентните предимства и способностите за привличане на 

публични и частни, местни, регионални и интернационални политически актьори. 

 1.8. Цели на ОУПО Искър 

Разработването на нов ОУП на община Искър трябва да е в съответствие със 

следните основни цели: 

1.  Да прекрати наложената от предходното време безплановост на 

управлението, породена от факта, че след 1989 година бива сменена 

обществено-политическата система в Р. България, а повечето градове и 

общини в България остават със старите си устройствени разработки от 80-те 

години на XX век, които до този момент не са актуализирани; 

2.  Да вземе под внимание Европейските изисквания за устойчиво развитие, 

отчитайки поетите ангажименти в Глава 21 „Регионално развитие“ за 

балансиран подход към всички териториални нива, т.е. че „урбанизираните 

територии“ са ограничена прилежаща, неразделна част от зоната на активно 

влияние, региона, страната; 

3.  Да оползотвори съществуващата информация – резултат от досегашното 

развитие в последните 20 години, от изготвените проучвания и проекти, 

изводите от които показват нуждата от балансиране на намаляващи 

капацитета си (или изчезващи) функционални подсистеми на населените 

места и общото пространствено развитие на община Искър; 

4.  Да отчете реалния процес на усвояване на фондовете от присъединяване на 

страната към Европейския съюз и приемането на нови евростандарти; 

5.  Да реализира ОУПО, като инструмент за управление на общинското 

териториално развитие, при новите социално-икономически условия за 

следващите 20 години. 

 1.9. Задачи на ОУПО Искър 

Основните задачи на ОУПО Искър са свързани с развитието на идеята за 

комплексния анализ и синтеза на пространствено-функционалната градоустройствена 

структура, чрез които да се реализират:  
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 Съвременно разбиране за геополитически комплекс, който да съсредоточи в 

себе си взаимовръзките и влиянието на градски, регионални, национални и 

европейски структури от всякакъв характер; 

 Рационално използване на наличните предпоставки – благоприятно 

местоположение на община Искър спрямо инфраструктурни Еврокоридори и 

наличните природни и антропогенни ресурси; 

 Постигане на европейски стандарти в отделните функционални системи на 

общината и баланса между тях; 

 Преход от доказалата своята изчерпаност моноцентричност на 

урбанизираните структури към полицентрични форми на функционално-

пространствена организация, която предлага свобода и възможности за 

отлагане на положителни икономически влияния. 

Заедно с това смяната на социално-икономическата система – от тоталитарна към 

демократична, изисква пространствена (териториална) реакция на тази промяна, чрез 

поставяне на нови изисквания към ОУП, изразяващи се в принципно нов подход, както 

при анализа, така и при синтеза на урбанистичните процеси, т.е. изисква изграждането 

на нова, адекватна система на управление. 

Специфичните задачи на ОУПО Искър, които съгласно Планово техническото 

задание за изработване на Общ устройствен план на община Искър обхващат 

различните етапи на разработката, са: 

 Създаване на „Комплексна информационна база“; 

 Създаване на „Комплексен анализ на състоянието“ на градските и общински 

функционални подсистеми и обвързаността по между им; 

 Отчитане и интегриране на предвижданията на Общинския план за развитие 

на община Искър, както и на „Концепцията за пространствено развитие на 

област Плевен“ и Националната концепция за пространствено развитие на 

Република България; 

 Изработване на „Ескизен вариант“ за пространственото и социално-

икономическото развитие на община Искър с хоризонт 2035 г.  

Всички тези задачи касаят обвързването на ОУП на община Искър с различни 

нива на устройственото планиране – международно, национално, регионално с локално 

ниво, което от своя страна следва конкретно да реши: 

 Предвид очевидните демографски проблеми на общината е необходимо да се 

предвиди възможност за разширяване на съществуващите гробищни паркове 

или евентуалното им предислоциране; 

 Да се прецезира възможността за възстановяване на изключени селищни 

територии с определен жилищен характер по стари и отменени ПМС; 

 Модернизация и актуализация на съществуващите терени за спорт и отдих и 

предвиждане на нови такива в урбанизираните територии на общината и 

извън тях; 

 Използване на природните дадености и преосмислянето им като туристически 

дестинации; 

 Поощряване на местни и привличане на външни икономически субекти чрез 

предоставяне на терени по облекчен режим с цел икономически просперитет 

от местен характер; 

 Да се съпоставят действащите ПУП-ове с предвижданията на ОУПО и да се 

подразделят на:  

– Планове, съответстващи на предвижданията на ОУПО, които остават в 

действие без промяна; 

– Планове, които се нуждаят от актуализация в отделни части. 

Разработването на ОУПО на община Искър трябва да преследва тези цели и да 

изпълнява тези задачи, като в професионален план това е едно от големите 

предизвикателства за българската урбанистична практика в началото на XXI век – да 

приложи принципите на „Новата Атинска харта за развитие на европейските градове в 

XXI век“, защото общината е интензивно съсредоточаване на население, функции и 

проблеми от местен, областен, регионален и национален мащаб. 

 1.10. Обем и съдържание на разработката 

Планово техническото задание за изработване на Общ устройствен план на 

община Искър предвижда в процеса на цялостната разработка диференциране на два 

основни етапа. 

Двуфазно изработване на ОУПО Искър в съответствие с разпоредбите на чл. 17, 

ал. 2 от Наредба № 8: 

 ФАЗА Предварителен проект 

 ФАЗА Окончателен проект 
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Правила и нормативи за прилагане на ОУПО в съответствие с Наредба № 7 (във 

връзка с чл. 104, ал. 2 от ЗУТ). 

Двете фази съответно ще бъдат допълнени и разработени паралелно с 

Екологичната оценка. 

Първа фаза на проектиране – Предварителният проект  (ПП) на ОУПО Искър ще 

съдържа: 

 Текстови и графични материали, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 14 юни 

2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и 

„Планово техническото задание за изработване на Общ устройствен план на 

община Искър“, одобрено с Решение  на Общински съвет – Искър; 

 Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС), съгласно 

становище с изх. № 2992/27.05.2014 г. на Регионална инспекция по околната 

среда и водите (РИОСВ) – Плевен. 

Втори етап на проектиране – Окончателен проект – след провеждане на 

необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на Предварителния проект за 

ОУПО, съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за устройство на територията, 

представено от Изпълнителя в неговата оферта. Окончателният проект трябва да 

съдържа: 

1. Материалите – текстови и графични, от Предварителния проект, но допълнени 

и коригирани съгласно решенията, взети на експертните съвети и 

обществените обсъждания, които съпътстват изработването на ОУП. Под 

внимание се вземат и становищата на заинтересованите централни и 

териториални администрации. 

 Текстовите материали към предварителния ОУПО се допълват с доклад 

за изпълнение на препоръките. 

 Графичните материали към Окончателния проект на ОУПО, към които 

има препоръки и бележки, се изработват наново. 

Съгласно ЗУТ одобреният Общ устройствен план на Община Искър следва да се 

публикува в интернет страницата на общината. 

2. Екологична оценка и Оценка за съвместимост, допълнени и коригирани в 

случай че има препоръки и бележки при консултациите с обществеността, 

заинтересованите органи и трети лица. 

 Обществено обсъждане – осигуряване на публичност на плана и на 

доклад за екологична оценка към него. Разработеният Предварителен 

проект на ОУПО Искър и ЕО и ОС към него, преди внасянето му за 

приемане от Ескпертния съвет на общината, се представя на гражданите 

за запознаване и произнасяне по същество, чрез провеждане на 

Обществено обсъждане, съгласно чл. 127, ал. 1 на ЗИД ЗУТ и чрез 

провеждане на консултации с обществеността съгласно от ЗБР 

Съдържание на проекта 

ОУПО Искър следва да бъде изработено в съответствие с чл. 116а на ЗУТ (ДВ, бр. 

82 от 2012 г). Обемът и съдържанието на ОУПО Искър да съответстват на Наредбата по 

чл. 117 от ЗУТ – Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове – чл. 15-19.  

Планът трябва да отговаря на реалните формулирани нужди в рамката на 

действащата нормативна уредба и всички фази, част от проекта на ОУПО, да вървят 

последователно: Анализ, Диагноза, определяне на цели, предложения за устройство на 

територията, уточняване на условията, влияещи на нейното развитие, управлението и 

реализирането на тези предложения, определяне на приоритетите и интегрираните 

дейности или операции. Всички тези етапи трябва да са подчинени на една обща 

интегрирана и интегрираща концепция (матрица). 
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 1.11. Прогнозен срок на действие на ОУПО 

В съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8, Планово 

техническото задание за изработване на Общ устройствен план на община Искър 

изисква ОУПО да се разработва с дългосрочен времеви обхват на планиране – 20 

години, т.е. до 2035 г. Това е така, поради обвързването на плана с определени 

стратегически решения и политики, в т.ч. и със съвременните условия на членство на Р. 

България в ЕС, според които хоризонтът на планиране по необходимост следва да се 

обвързва със 7-годишните програмни периоди на ЕС, което означава, че планът ще 

действа за близо 3 програмни периода и съответно три отделни Общински планове за 

развитие за общината. 

2. АНАЛИЗ И ДИАГНОЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНА ИСКЪР 

 2.1. Регионален контекст - анализ 

2.1.1. Географско местоположение и граници 

Община Искър се намира в централната част на Дунавска равнина. 

Административно принадлежи към област Плевен и Северозападен район. Територията 

й граничи със следните общини: на север – община Долна Митрополия, на юг – община 

Червен Бряг, на изток – община Долни Дъбник, на запад – община Кнежа. Общата площ 

на община Искър е 244 151 дка, което съставлява 5,2% от територията на област 

Плевен, което я прави предпоследната по площ община в областта. Състои се от 4 

населени места – административният център гр. Искър и селата Долни Луковит, 

Староселци и Писарово с прилежащите им землища. Град Искър се намира на брега на 

река Искър, на 32 км от областния център гр. Плевен, и на 18 км от гр. Кнежа. По данни 

на НСИ средната гъстота на населението на общината към 31.12.2014 г. е 26,54 души на 

кв.км – по-ниска от  средната гъстота за района, която е 41,80 души на кв.км, и 

значително по-ниска от средната за страната (64,88 души на кв.км). 

2.1.2. Основни инфраструктурни връзки 

Северозападният район, към който принадлежи община Искър, има добро 

разположение по отношение на пространствената организация на националната пътна 

транспортна система – територията се обслужва от два Трансевропейски транспортни 

коридора (ЕТК) – №4 и №7. Транспортен коридор №4 няма добра изграденост и 

технически параметри на територията на района. От най-голямо значение за 

интегрирането му в националната и европейска пътна мрежа са пътищата с европейска 

категоризация: първокласен път Е-79 по направление на Транспортен коридор №4 

„Видин – Монтана – Враца – София – Кулата“, първокласен път Е-772 „София – 

Ябланица – Севлиево – Велико Търново – Търговище – Шумен – Варна“ и първокласен 

път Е-83 „София – Плевен – Бяла – Русе“.  

Избраното трасе на Автомагистрала „Хемус“ София-Варна, след изпълнението му 

ще представлява друга удобна транспортна връзка на жителите на Община Искър, които 

искат да пътуват в посока Шумен и Варна. Включването в магистралата, разклон за 

Плевен и Ловеч, ще се намира на приблизително 50 км от гр.Искър 

Основните железопътни артерии, обслужващи територията на Северозападен 

район на планиране са: II главна ж.п. линия „София – Мездра – Горна Оряховица – 
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Варна“, включена в Европейското споразумение за главните международни ж.п. линии 

(AGС), и VII главна ж.п. линия „Видин – Мездра – София – Кулата“, включена в 

Европейското споразумение за най-важните линии за международни комбинирани 

превози и свързаните с тях обекти (AGTC). Важна роля за развитието на района имат и 

второстепенните ж.п. линии „Брусарци – Лом“, „Бойчиновци – Берковица“, „Ясен – 

Черквица“, „Левски – Свищов“ и „Левски – Троян“. Малък участък от II главна ж.п. линия 

„София – Мездра – Горна Оряховица – Варна“ преминава по южната граница на община 

Искър – около 1 км, но няма ж.п. гара на територията на общината. Най-близки гари по 

тази линия са: Червен бряг, Телиш, Горни Дъбник, Долни Дъбник, Ясен, Плевен. Линията 

осигурява ж.п. транспорт до Столицата и до Варна.   

Предимство за икономическото развитие на района е транспортният потенциал на 

северната му граница – река Дунав. Водният път на р. Дунав е един от 

Трансевропейските транспортни коридори – №7. Водният транспорт по него се обслужва 

в пристанищата Видин, Лом и Оряхово. Пристанището в Лом е второто по големина 

дунавско пристанище в България и реализира около 40% от българския товарооборот по 

р. Дунав. Заедно с пристанището във Видин попадат в приоритетните инфраструктурни 

направления на българска територия за развитието на международни комбинирани 

превози. Община Искър е отдалечена от тези пристанища, но пътищата от 

републиканската пътна мрежа, изградена на територията на района, осигуряват връзка 

до тях. Има осигурен достъп до ферибота в Оряхово благодарение на третокласния път, 

свързващ гр. Кнежа и Оряхово. 

Преминаването на газопровода „Южен поток“ през територията на община Искър 

се предвиждаше да пресече р. Искър между селата Долни Дъбник и Староселци, като за 

момента проекта е спрян. 

2.1.3. Преобладаващи икономически активности 

Преобладаващият характер на общините в Северозападния район е аграрно-

земеделски. Районът се отличава с най-висок дял на човек на земеделска и 

обработваема земя сред останалите райони в страната, като с най-висок принос в 

производството на селскостопанска продукция в района е област Плевен. 

Северозападен район е основен производител на зърнени култури, царевица, 

слънчоглед, маслодайни семена, грозде. В животновъдството се отглеждат предимно 

едър рогат добитък и птици. 

Основен структуроопределящ отрасъл на община Искър също е селското 

стопанство. Общата обработваема площ е 206 631 дка, 85% от цялата площ на 

общината (при 86% за областта). Обработваемата земя на територията на общината се 

стопанисва от земеделски кооперации, частни стопани и арендатори. В подотрасъл 

растениевъдство са застъпени зърнено-житни култури и технически култури и в по-малка 

степен – фуражни култури, пресни зеленчуци, овощни насаждения и зърнено-бобови 

култури. В подотрасъл животновъдство се отглеждат основно птици, овце, кози и крави и 

в по-малка степен – коне, биволи, свине и пчелни семейства. Изразената аграрна 

структура на общинската икономика се дължи на наличието на  основния икономически 

ресурс – земята, благоприятното географско положение, почвено-климатичните условия, 

водните ресурси и не на последно място – близостта до областния център. Следваща по 

значение е преработващата промишленост. Търговията е развита в по-слаба степен. 

По данни на НСИ на територията на общината няма регистрирани средни и големи 

предприятия (по смисъла и определението на Закона за малките и средните 

предприятия). За периода 2008 – 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на 

регистрираните микро и малки предприятия в община Искър, като преобладават 

фирмите в сферата на земеделието, услугите и търговията, и сравнително по-малко 

производствените и преработващите предприятия.  

По отношение на брутния вътрешен продукт Северозападен район на планиране 

отбелязва дълготрайна тенденция за създаване на най-нисък БВП – приносът на района 

към БВП на страната е 7,2%. От района най-висок размер на БВП има област Плевен – 

29,6% от БВП на района. Данните показват, че водещо място в икономиката на област 

Плевен има община Плевен, а община Искър е на последно място – от произведената 

продукция в областта община Плевен участва с 60,3%, а община Искър – едва с 0,71%. 

 

2.1.4. Функционални връзки  
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Разпределение на пътуващите ученици към град Искър от селата в 
община Искър за учебната 2013/2014 г.  

С население от 6 474 (НСИ, 2014 г.) и площ от 244 151 дка община Искър може да 

се съотнесе към малките общини в областта и района. Тя се характеризира с добре 

развита система от обекти на общественото обслужване, които са функционално и 

пространствено обвързани. Те са застъпени както в административния център град 

Искър, така и в по-малките населени места, а именно селата Долни Луковит, Писарово и 

Староселци. Разположението на селищата в близост до общинския център позволява 

бърз достъп и връзка до услуги, което показва организиращата роля на града в сферата 

на услугите и работните места. Въпреки това развитието на общината остава силно 

зависимо от съседните областни центрове и големите градове по отношение на достъп 

до някои услуги и трудов пазар. Като областен, административен и логистичен център 

Плевен повлиява най-силно върху процесите и функционалните връзки в общината. 

Липсва актуална информация за броя на въртешнообщинските трудови и 

социално-битови пътувания на територията на Община Искър. Поради водещата роля на 

общинския център основният пътникопоток се генерира от разположените в близост села 

към град Искър. Изходящите пътувания са насочени предимно към областния център 

Плевен, както и по-големите общински центрове в региона – Ловеч, Враца, Червен бряг, 

Кнежа и др. По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ общо профилно преброяване 

има само за път II-13, Кнежа-Искър, извършено през 2010г., и на база 

средноденонощната годишна интензивност, движението е определено като „много 

тежко“.  

От гледна точна на административния капацитет общината е добре развита. Всяко 

едно от четирите населени места на територията на община Искър е отделно кметство и 

разполага с експертен състав, което позволява осъществяването на технически услуги.  

Развитието на образователната система в общината е в съответствие с 

изградената материална база и демографските процеси, характерни за региона. Във 

всяко едно от населените места в общината има изградено и функциониращо училище. 

Най-голям е капацитетът и нивото на обучение в СОУ „Христо Смирненски“, 

разположено в общинския център град Искър. Поради тази причина в него се обучават и 

100 ученика от по-малките населени места в общината. Значителна част от пътуващите 

са от с. Писарово – 62%, което е най-близкото населено място  

Образователната структура в общината се допълва от 2 детски заведения в град Искър и 

с. Долни Луковит.  

В рамките на общината няма действащи професионални училища, което също е 

предпоставка за търсене на такъв вид услуги извън нейния обхват. В търсене на по-

добри образователни възможности населението се насочва към профилирани училища в 

съседните общински центрове Червен бряг, Кнежа и др. Лицата, желаещи да получат 

висше образование, се насочват предимно към областния център или столицата.  

Населението на община Искър може да намери болнична помощ в 

многопрофилните болници с регионални функции, разположени в областния център. 

Освен в Плевен здравни услуги се осъществяват в Червен бряг и Кнежа. В община Искър 

доболничната дейност се реализира от 6 лекарски и 3 стоматологични индивидуални 

практики. 

На територията на община Искър не се осъществяват социални услуги извън 

домашни условия. В общината няма изградени домове за възрастни хора, както и 

помощни училища за деца в неравностойно положение. Социалната дейност се 

осъществява под формата на проекти и чрез услуги на Дирекция „Социално 

подпомагане”. Те обхващат всички населени места в общината. Чрез тях се създава 

временна заетост, която обаче не се характеризира с голяма численост. Всичко това 

създава предпоставка за търсене на по-голямо разнообразие от социални услуги в 

областния център Плевен и съседните на общината по-големи населени места.  

Културните дейности в общината се реализират основно в 4-те читалища, 

разположени във всяко едно от населените места. Освен тяхната основна дейност – 

библиотечната, читалищата са и центрове на художествената самодейност, представена 

предимно от четири вокални състава. Единственият по-голям фестивал, който се 

организира на територията на област Плевен, е националният фестивал на клубовете за 

народни танци „Мизия танцува”, характеризиращ се със своята събитийност и сезонност. 
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Той също временно повишава броя на пътуванията между по-малките населени места и 

областния център. Другите подобни пътувания са насочени към културните центрове в 

региона – Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и др., както и към столицата. 

Националната концепция за пространствено развитие на Република България 

представя териториите с концентрация на културни ценности. Част от тях е оста 

„Дунавското културно пространство“, която е разположена по поречието на р. Дунав, 

свързваща културните ценности между Видин и Силистра. Друго такова линеарно 

пространство се явява територията между Ловеч – Плевен – Гиген. Близостта на община 

Искър до тях е предпоставка за развитие на културен туризъм. 

В рамките на общината няма действащи жп гара и автогара, което затруднява и 

ограничава начините на придвижване. Най-близката функционираща жп гара е в с. Ясен, 

разположено на 23 км. източно от град Искър и на 9 км. западно от областния център 

Плевен, част от линията София-Варна. Автогарите в област Плевен са 3, съответно в 

градовете Плевен, Кнежа и Червен бряг. Това са и основните транспорни ядра, към които 

са насочени основните пътникопотоци между селищата от общината и населените места 

от съседните общини. Най-засегнато от гледна точка на транспортно облужване е 

населението на с. Староселци, поради липсата на функциониращи автобусни линии. 

Затруднената достъпност е и една от водещите причини за малкия брой пътувания с 

туристическа цел в общината. Въпреки наличието на някои културни и природни 

забележителности туризмът в общината остава слабо застъпен и този тип пътувания са 

насочени предимно към известни туристически дестинации в областта и други части на 

страната.    

Най-близкото летище до общината е международното летище София. В съседната 

община Долна Митрополия се намира и едноименното Военно летище, което е част от 

състава на военновъздушната учебна база на НВУ "Васил Левски". 

Функционалните връзки са добре развити на територията на общината. Въпреки 

това в търсене на професионална реализация и по-добро качество на живот голяма част 

от населението се насочва към по-големите центрове Плевен, Ловеч, Враца, Червен 

бряг и др., а извън региона – София. 

2.1.5. Защитени територии и зони на регионално ниво 

Районът е богат на защитени зони и територии. В процентно отношение 

относителният дял на териториите, включени в екологичната мрежа „Натура 2000“, 

възлиза на 22,32% от площта на областта, което е в рамките на средната стойност за 

Република България. Мрежата от защитени природни територии в област Плевен 

включва един природен парк – ПП „Персина”, два природни резервата – Крушуна и 

Стенето, един поддържан резерват, 28 защитени местности и 19 природни 

забележителности.   

Защитените зони в общината по „Натура 2000“ са Река Искър, Конунски дол, 

язовир Горни Дъбник – Телиш и обхващат 17,74% от територията на общината. Най-

голямата по площ ЗЗ „Река Искър“ обхваща териториите по поречието на река Искър, 

която преминава през три от четирите населени места в общината. В общината има една 

защитена местност „Ормана”, по смисъла на Закона за защитените територии, която се 

намира в близост до с. Староселци.   

2.1.6. Управление 

Държавното ниво на управление се състои от републиканските пътища, жп 

мрежата, реките и водните басейни, ГКПП, летищата и защитените територии и зони. 

Регионалната политика се провежда от областните управители на съответните области. 

Преобладава общинското ниво на управление – най-ниската основна единица. В нея се 

решават въпроси с местно значение, свързани преди всичко с изграждането и 

развитието на населените места, както и извършваните услуги и дейности в тях. На 

национално ниво се решават глобалните проблеми на държавата като цяло, т. е. тези 

въпроси, които не биха могли да се решат само на местно равнище. Регионалната 

административно-териториална единица представлява междинно ниво на държавно 

управление.  

2.1.7. Диагноза 

Община Искър се намира в Северозападния район за планиране, област Плевен. 

С население от 6 474 (НСИ, 2014 г.) и площ от 244 151 дка може да се причисли към 

малките общини в областта и региона. Тя е най-слабо урбанизираната територия в 

област Плевен – 4,18%, при 5,91% за цялата област.  

Функционалните връзки в общината са подчинени на социално-икономическото 

развитие и демографските процеси в региона. Като общински център град Искър има 

организираща функция от гледна точка на обществено обслужване за останалите три 

населени места в общината. Въпреки това ограниченият достъп до някои услуги в по-

малките селища по отношение на по-високите нива на здравеопазване, услуги, трудов 
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пазар и образователни възможности са предпоставка за насочване на населението към 

по-големите центрове в региона – Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Червен бряг, Кнежа и 

др., а извън него – столицата.  

Районът е богат на защитени зони и територии. В процентно отношение 

относителният дял на териториите, включени в екологичната мрежа „Натура 2000“, е в 

рамките на средната стойност за Република България. В община Искър са обособени три 

защитени зони  и една защитена територия „Ормана“. Те обхващат относително голяма 

част от територията на общината – близо 1/5.  Въпреки наличието на природни и 

културно-исторически забележителности от местно значение сферата на туризма в 

общината остава слабо развита. 

Държавното ниво на управление включва Републиканската пътна мрежа, жп 

линиите, реките, ГКПП, летища и защитени територии. Регионалната политика се 

провежда от областния управител.  Преобладаващо е общинското ниво на управление.  

2.2. Природо-географски условия – анализ 

2.2.1. Релеф 

Общината е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина от 

двете страни на река Искър на височина между 50 и 123 метра. Релефът й е равнинно- 

хълмист. По цялата територия са се оформили низини и хълмисти равнини, а по десния 

бряг на река Искър се срещат пресечени терени и свлачища. 

2.2.2. Климат  

Общината е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина от 

двете страни на река Искър на височина между 50 и 123 метра. Релефът й е равнинно- 

хълмист. По цялата територия са се оформили низини и хълмисти равнини, а по десния 

бряг на река Искър се срещат пресечени терени и свлачища. 

Климатът на община Искър е умерено-континентален. Характеризира се с горещо 

лято и студена зима. Средата годишна температура  около 12 - 130С. Ниската надморска 

височина и равнинния характер на релефа на север, създава предпоставки за свободно 

преминаване на въздушни маси от север и северозапад с континентален и океански 

характер. Най-студеният месец е януари, със средна температура от 2° до -3 °C, а най-

топлият е юли, със средна температура 23°C. 

Средногодишните валежи в община Искър са около 550 мм/м2. В северните й 

части, по крайбрежието на река Искър се наблюдава честа мъгливост и относително 

висока влажност на въздуха и др. 

Очакваните промени в климата на общината са свързани с отчетената за 

България обща тенденция към затопляне, както и увеличаване честотата на екстремните 

метеорологични и климатични явления като засушавания, проливни валежи, 

гръмотевични бури и градушки. 

Предвижданията са за намаляване на годишната амплитуда между максималната 

и минималната температура на въздуха, като минималната температура ще се повишава 

по-бързо от максималната и по този начин ще намалява дебелината на снежната 

покривка. В следствие на това ще се увеличи недостига на вода в почвата, промяна в 

ареалите на редица видове и загуба на биоразнообразие. 

Очакваните въздействия от промените в климата върху територията са свързани с 

влошаване на условията за селско стопанство, намаляване на добивите, проблеми с 

водоснабдяването, повишаване на рисковете от пожари, загуба на биологично 

разнообразие. 

Средногодишните суми на валежите в района варират от 542 mm за Долни Дъбник 

до 580 mm за Кнежа и са под средните за района (600 mm) и за страната. Вътрешно-

годишното разпределение на валежите показва изразителни валежни максимуми, 

проявени през месеците май-юни (64-83 mm) и съответно зимни минимуми в периода 

декември-март (31-41 mm). Месец февруари показва най-ниските валежни количества - 

едва 29-36 mm. В летните месеци се отчитат 179-188 mm, през зимните 100-114 mm. 

Пролетните валежни суми (142-155 mm) слабо превишават падналите през есента (119-

136 mm). Сумите на валежите във вегетационния период (април-октомври) едва достигат 

364-367 mm (Долна Митрополия, Долни Дъбник) или 65-67 % от годишните количества.  

Броят на дните със снежна покривка е  44 за региона, което е в пряка зависимост 

от температурния режим, количеството на падналия сняг и степента на облесеност.  

Снежна  покривка  се  задържа  устойчиво  в  периода  ноември-март. Средният брой на 

дните със снежна покривка е 23 за Плевен и 26 за Кнежа.  

Ниските валежни количества, в допълнение с бързото оттичане на водите (в 

условията на непосредствена близост на местния ерозионен базис и редуцираното 

присъствие  на  естествена  растителност)  и  високите  стойности  на  изпарение, 
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обективно налагат намесата на антропогенния фактор в стила на мелиоративните 

мероприятия за оптимално оползотворяване на наличните земеделски ресурси.  

Анализираната територия се характеризира с умерено-континентален климат - тя 

попада в района на Западната Дунавска равнина на Умереноконтиненталната област  от  

Климатичното райониране на България.  Режимът на климатичните елементи  тук  има  

изразителни  континентални  черти. Своето закономерно влияние в тази насока оказва 

равнинният характер на релефа, ниската надморска  височина  на териториите, 

широката откритост  на хоризонта  на север, хидрографските  особености  и  естеството  

на растителните комплекси.  

За характеристиката на климатичните условия са използвани осреднени данни от 

климатичните станции в Долна Митрополия (62 м н.в.), Кнежа (120 м н.в.), Плевен (163) и 

Телиш (205 м н.в.), което позволява да се формират комплексни впечатления за 

особеностите на климата в общината. 

Отчетливо е влиянието на въздушни маси от север-северозапад, на 

континенталните въздушни маси на умерените ширини, постъпващи от североизток, и на 

континенталните въздушни маси, образувани над самия Балкански полуостров. С най-

голяма честота през зимните месеци се отличават студените континентални въздушни 

маси, нахлуващи от север. Първите им прояви се отбелязват от края на септември - 

началото на месец октомври. Влиянието им е свързано с рязко спадане на 

температурите и образуването на първите слани. Топлите континентални въздушни маси 

са характерни за лятното полугодие. Проявата им се съпровожда от устойчивото 

задържане на високи температури на въздуха. Този процес е особено изразителен в 

условията на спокойна атмосфера и силно прегряване на земната повърхност.  

Важно климатообразуващо значение имат и океанските въздушни маси, 

постъпващи от запад-северозапад. Те се съвпровождат с обилни валежи, повишаване на 

температурите през зимата или понижаването им през топлото полугодие, често 

придружени от гръмотевични бури, поройни валежи и градушки. Макар и рядко в региона 

се наблюдава нахлуването на въздушни маси от арктичните (през зимата) или тропични 

ширини (през лятото). Под тяхно влияние са отчетени екстремални положителни и 

отрицателни температурни стойности през всички сезони. 

 Годишната продължителност на слънчевото греене надхвърля 2200 часа. 

Максимална продължителност на слънчевото греене се наблюдава през месец юли, а 

минимална - декември. Есенните месеци се отличават с по-високи стойности, в 

сравнение с пролетните, което се обяснява с формирането и задържането на облачност 

през пролетта под влияние на циркулационните фактори. Продължителността на 

свободното от мраз време е 220 дни в годината. Средните годишни температури са в 

границите 10,6 Сє до 11,6 Сє, като средните стойности за областта са от порядъка на 

10,7 Сє. Наблюдават се явни преходи в стойностите на температурите на въздуха през 

отделните сезони. Това намира израз в нарастване на средномесечните температури с 

4-5 Сє от месец март към месец април, април-май, май-юни, респективно същите 

стойности на понижение на температурите се наблюдават в прехода септември-

октомври, октомври-ноември и ноември-декември. Най-студен месец е януари, което се 

потвърждава в отрицателните средномесечни температури от -2,2 Сє (Плевен) до -3,6 Сє 

(Кнежа). Станция Долна Митрополия показва стойности, присъщи за анализирания 

регион - 2,7 Сє (през януари). Континенталният характер на климата намира отражение 

във формирането на най-високите средномесечни температури през месеците юли (23,1 

Сє, Долна Митрополия; 23,4 Сє, Плевен) и август (22,2 Сє, Кнежа до 22,9 Сє, Плевен).  

 Под съчетаното влияние на факторите за формиране на местния климат 

средните месечни максимални температури на въздуха достигат значителни стойности. 

Абсолютните максимуми за годината са отчетени през месец юли за станция Плевен 

(42,5 Сє) и август за станциите, разположени в непосредствена близост до района на 

изследване - Телиш (42,0 Сє) и Долна Митрополия (42,4 Сє). Високите температурни 

стойности устойчиво се задържат даже през месеците септември и октомври. Анализът 

на осреднените стойности за студеното полугодие показва, че стойностите на 

максималните температури се запазват изразително високи дори и в най-студените 

месеци - 20,5 Сє (ХІІ), 19,0 Сє(І) и 20,2 Сє (ІІ) (Телиш). Тук отново стойностите за 

есенните месеци превишават стойностите за пролетните. 

Резултатите от анализа в подкрепа на изразителната континенталност в чертите 

на климата се потвърждават в данните за годишните температурни амплитуди. Те 

формират средни стойности за региона от 23,7 Сє - значително по-високи, спрямо други 

региони на страната, но по-ниски спрямо регионите на Средна Дунавска равнина и 

Крайдунавските низини, предвид диференцираната проява в режима на климатичните 

елементи.  

Температурният режим оказва пряко влияние върху стойностите на абсолютната и 

относителна влажност на въздуха, което на свой ред намира отражение в ландшафтно-
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екологичните условия за оптимално развитие на растителността. Данните показват, че 

относителната влажност за региона е в пределите на 60 % (август) до 90 % (декември) за 

станция Долна Митрополия и средногодишна стойност от 75%. Тя има добре изразен 

денонощен и годишен ход без да се наблюдават съществени вариации в стойностите. 

По-високо е овлажнението през зимния период - над 80%. Минимумът настъпва през 

горещите летни месеци и се колебае между 60 и 68%. В същия период се отбелязва е 

максимумът в дефицита на влажността - август (11,6 hPa - Кнежа). 

2.2.3. Води  

Повърхностни, подземни и минерални води 

Съгласно ПУРБ на ДР, реките на територията на община Искър са включени в 

поречието на реките Вит, Гостиля и Искър.  

Водните  ресурси  на  територията  на  общината  са  представени  от 

повърхностни и подземни води. От своя страна повърхностните води включват реките, 

протичащи през територията на общината и двата изкуствени водоема (в землищата на 

гр. Искър, с площ 49,8226 дка, и на с. Староселци, с площ 130,153 дка), които се 

използват за риболов. Подземните води са представени от различни по произход, 

дълбочина на залягане и свойства напорни и безнапорни води.  

Основна водна артерия е река Искър. В наблюдаваната територия тя приема 

водите на по-големите речни системи Гостиля, Староселски дол, Женски дол. Гъстотата 

на речната система в този териториален обхват е 1,19 km. Максималните количества на 

средномесечния отток в тази част на поречието се формират в периода март – май, като 

главният максимум настъпва през месец май - 89,1 m3/s. Този късно-пролетен максимум 

се обяснява със значителната допълнителна приточност  от  районите  на  Стара  

планина  и  Предбалкана,  нарастването  на пролетните валежи и благоприятните 

условия за снеготопенето. През летните месеци стойностите на оттока спадат 

независимо от най-високите за годината валежни количества. Минималните  стойности  в  

разпределението  на средномесечния отток се наблюдават през август (24,6 m3/s) и се 

задържат устойчиво ниски през есенния период (30-39 m3/s). Явлението е обусловено от 

намаления хидроложки ефект на валежите в условията на високи температури на 

въздуха и от изчерпването на подземните водни запаси в приповърхностния слой.  

Хидрографската мрежа се изразява основно от р. Искър и притоците и р. 

Писаровска и Гостилска бара. Река Искър формира основната част от оттока си извън 

територията на общината и е със снежно-дъждовен режим. 

На около 7 км от гр. Искър е изградено преградно съоръжение /бент/, чрез което 

ще се осъществява водовземане по допълнителен канал, преминаващ през землищата 

на с. Писарово и гр. Искър.  

 На територията на общината функционира два микроязовира – в землището на 

гр. Искър, със залята площ - 49,826 дка., която не се използва и е собственост на 

Община Искър. Състоянието му е добро. Микро-язовира в землището на с. Староселци е 

със залята площ -130,153 дка, използва се за любителски и промишлен риболов, 

собственост е на Община Искър, състоянието му е добро. Отдаден е на концесия.  

Подземните води са изследвани единствено в гр. Искър и са с дълбочина от 1-4 м.  

В сезонното разпределение на оттока максималните му стойности са през 

пролетния сезон, който заедно със зимния формира от 70 до 80 % от годишния отток. 

Съотношението на обемите на зимния и пролетния отток показва, че режимът на реките 

има континентален характер.  

  ПУРБ ДР оценява    химичното състояние на  повърхностните води на 

територията на община  Искър   като добро, а екологичното състояние/потенциал – 

добро, умерено и лошо. 

На територията на община  се намират следните повърхностни водни тела :  

№ 
Код на 

водното 

тяло 

Име на 
водно-

то тяло 

Кате-
гория 

 

Име 
на 

река-

та 
 

Описание 
 

Дължина 
Кm/площ 

кm2 

СМ
ВТ 

Еколо-
гично 

състоя-
ние/ 

потен-

циал 

Хими-

чно 
състо
-яние 

Специфична 

екологична цел 
за водното 

тяло 

1 
BG1VT 

307R007 
Вит река Вит 

р.Вит до с. 

Дервманци 
и притоците 

на 

р.Дъбнишка 
бара и 

л.Чернелка 

124,850 не добро добро 

Запазване и 
подобряване на 

добрия 
екологичен 
потенциал и 
доброто 

хим.състояние до 
2015 

2 
BG1VT 

100R009 
Вит река Вит 

р.Вит до 
вливане на 

река 
Тученица до 

устие 

33,930 не добро добро 

Запазване и 
подобряване на 

добрия 
екологичен 
потенциал и 
доброто 

хим.състояние до 
2015 
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3 
BG11S 

100R025 
Го-

стиля 
река 

Го-
стиля 

Р.Гостиля 

до вливане 
в р.Искър 

37,766 не Умерено добро 

Предотвра-
тяване  

влошаването на 
екологичното 
състояние и 
постигане на  

добро. Запазване 
и подобряване на 
доброто химично 
състояние до 

2015 

4 
BG11S 

135R026 
Искър река Искър 

р.Искър от 
яз. 

Панчарево 
до 

с.Крушовене 

245,887 не Лошо добро 

Предотвра-
тяване 

влошаването на 
екологичното 
състояние и 
постигане на 
добро до 2021 
Запазване и 

подобряване на 
доброто химично 

състояние, 

*СМВТ – Силномодифицирано водно тяло; ИВТ – Изкуствено водно тяло 
На територията на общината се намират следните  язовири . 

№ Язовир  Землище Собственост 

1. Пелово Гр.Искър  Общинска  

2. Староселци  с.Староселци „Напоителни системи” ЕАД  

 

На територията на общината има два минерални извора – в землището на гр. 

Искър и в с. Писарово, които са с малък дебит и не се използват. 

  На територията на община Искър попадат следните подземни водни тела:  

№ 
Код на 

Подземното 

водно тяло 

Име на 
подземното 

водно тяло 

Химично 
състояние 

Количествено 
състояние 

Специфична екологична 
цел за подземното водно 

тяло 

1 BG1G0000QaI017 
Порови води в 
Кватернера – 

р.Искър 

добро добро 
Запазване на доброто 

състояноие на подземните 

води  до 2015 г- 

2 BG1G0000QpI023 

Порови води в 
Кватернера –
межде р.Лом  

р.Искър 

добро добро 

Запазване на доброто 

състояноие на подземните 
води до 2027 г. 

3 BG1G0000N2034 

Порови води в 
Неогена- 
Ломско-

Плевенска 
депресия 

лошо добро 
Постигане на добро 

състояние за подземни 

води до 2027 г. 

4 BG1G000N1bp036 

Карстови води 
в 

Ломско-
Плевенска 
депресия 

лошо добро 

Постигане на добро 

състояние за подземни 
води до 2027 г. 

5 BGG0000К2s037 
Карстови води 

в Предбалкана 
добро добро 

Запазване на доброто 

състояние на подземните 

води до 2015 г- 

6 BGG0000К2m047 

Карстови  води 

в Ломско-
Плевенски 
басейн 

добро добро 
Запазване на доброто 

състояноие на подземните 

води до 2015 г- 

 

Степен на изграденост на канализационната и водопроводната мрежа  

 Всички населени места в общината и стопански локализации са с изградени 

водопроводни мрежи. Общата дължина на водопроводната мрежа на община Искър е 

128 км, от които 104 вътрешна водопроводна мрежа е 23 км външна водопроводна 

мрежа 

Населените места не са канализирани, с исключение на гр.Искър.  Широко се 

използват попивни и изгребни ями.  В това отношение на първо място е замърсяването 

на водите от населението на  община Искър.  

 С ОУП ще се предвидят места за изграждане на ПСОВ за населените места от 

общината, където се прецени, че е необходимо.       

2.2.4. Почви 

Хидроклиматичните условия, в съчетание с почвообразуващите скали, характера 

на релефа и спецификата на растителната покривка са обусловили формирането на 

разнообразни видове почви, чиито особености позволяват анализираната територия да 

се отнесе към Средната Долнодунавска провинция на Долнодунавската почвена 

подобласт от Почвено-географското райониране на България.  

От зоналните типове тук широко площно присъствие имат черноземите 

(Chernozems). Характеризират се с голяма мощност на профила (до 200 см) при 

изразителен хумусно-акумулативния хоризонт (40-70 см) и тежко песъкливо-глинест 

механичен състав.  

Добра пространствена изява намират глеевите черноземи (Gleyic Chernozems), 

предвид доминиращото участие на льосовите глини в почвоформиращия  субстрат. 

Притежават хумусно съдържание от 1,5 до 6 %, слабокисела реакция и ограничено 

присъствие на карбонати в профила. Срещат се в комплекс с ливадночерноземовидни 

почви (Gleyic Phaeozems).  

В северните части от територията се наблюдава развитието на карбонатни 

черноземи (Calcic Chernozems). Профилът им е представен от тъмноцветен 

средномощен хумусно-акумулативен хоризонт (40-60 см) при средно съдържание на 
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хумус от 2 до 5%. Съдържанието на карбонати се увеличава в дълбочина на профила до 

20%. Произходът им се обуславя от развитието на тревна растителност върху 

льосовидни наслаги в специфична климатична обстановка. Сходни 

ландшафтноекологични условия са обусловили формирането на типичните черноземи 

(Haplic Chernozems), в резултат на което морфологичния строеж на профила доближава 

характеристиката на карбонатните черноземи. В естествено състояние типичните 

черноземи имат зърнеста структура (в орните площи структурата е разпрашена). 

Отличават се с благоприятни водно физични свойства, висока водопроницаемост и 

висока пределна полска влагоемкост  

В земите, оконтуряващи от юг и изток изследваната територия, при средна н.в. над 

200 м върху най-старите денудационни форми в релефа се наблюдават оподзолени 

черноземи (Haplic Phaeozems). В генетично отношение те имат преходен характер между 

излужените черноземи и тъмносивите горски почви. Тази преходност намира израз както 

в морфологичните им характеристики, така и в химичните и физичните им свойства.  

Широко представени в западния сектор на поречието са сивите горски почви (Luvic 

Phaeozems), основно в подтип тъмносиви горски помви. Образувани са върху глинест 

льос с участието на широколистна горска растителност. Отличават се с мощен почвен 

профил (180-200 см), но намален хумусно-акумулативен хоризонт до 15-20 см. 

Притежават тежко песъкливо-глинест състав и слабоалкална реакция.  

          Средното съдържание на хумус варира от 2 до 4% при добре изразена 

диференциация в дълбочина на профила 50% от запасите на хумус са концентрирани в 

повърхностните 25 см на А хоризонт. В условията на благоприятно овлажнение тези 

почви са високо продуктивни.  

Присъщите за територията морфохидрографски особености са обусловили 

широкото разпространение на наносните почви (Fluvisols). Те са азонално проявени в 

условията на ниските речни тераси при периодично обогатяване с нови седиментни 

материали, повишено ниво на подпочвените води и присъствие на ливадна и дървесна 

хигрофилна растителност. Наблюдават се алувиално-ливадни почви (Calcaric Fluvisols), с 

променлива мощност на профила. Те показват алкална реакция и съдържание на хумус 

до 3 %.  

Специфичните ландшафтно-екологични условия на отделни места, са 

способствали образуването на рендзини (Rendzic Leptosols) с хумусен хоризонт от 15 до 

35 см, хумусно съдържание до 2-2,5% и висока концентрация на карбонати. Под влияние 

на продължителния процес на антропогенизация почвената покривка в изследвания 

регион е засегната от слаба до средна степен на ерозия. Деструктивните процеси в 

допълнителна степен се провокирани от широкото площно проявление на дефлацията.  

Водно-физичните свойства на значителна част от почвите в общината са 

благоприятни за развитие на ефективно земеделско производство, но преди всичко в 

поливни условия. При нормални години (с валежи около нормата) зимните валежи 

осигуряват пролетен воден запас в почвения профил, който почти достига пределната 

полска влагоемкост. Продуктивната влага от този пролетен воден запас (усвоимата от 

растенията почвена влага) в излужените черноземи възлиза средно на 1624 m3/ha, а в 

алувиално-ливадните почви - 1694 m3/ha . За посочените почвени типове, които в най-

голяма степен се използват за земеделско производство в общината, тази продуктивна 

влага от пролетния воден запас създава условия за отглеждане на почти всички 

характерни за региона земеделски култури, но земеделското производство при 

неполивни условия е неефективно. За повечето култури, напояването дори в години с 

валежи около нормата гарантира значително увеличение на добивите.  

Територията на общината разполага със значителен  агроекологичен потенциал. 

Площта на земеделските земи възлиза на 212 868 дка или 90,1 % от територията на 

общината, като площта на обработваемите земи е 180 407 дка, от които 55 517 дка са 

поливни земи. 

Според агроекологичното райониране на страната анализираната територия се 

включва в пределите на Ломско-Свищовския агроекологичен район.  

Според използваната земеделска земя в община Искър, разпределението е 

следното: с най-голям дял е с. Долни Луковит - 30 %, гр. Искър 29 %, с. Писарово - 21.5 % 

и с. Староселци - 19.5 %.  

Отглежданите зърнените култури заемат първо място по площ с 71.2 %, следвани 

от площите на техническите култури - 25.3 %. Следват фуражните култури с 1.4 %. С 

площ от 0.3 % от обработваемата земя са площите на семейните градини, постоянно 

затревените площи и лозята, а с най-малък дял (0.2 %) са овощни видови и други трайни 

насаждения без лозя. 

Като цяло агроекологичният потенциал на територията на общината може да се 

оцени като благоприятен за специализация в земеделското производство на полски 
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култури, както и за отглеждане на овощни и фуражни култури. Високи добиви от по-

голямата част от отглежданите култури обаче са възможни само в поливни условия.  

2.3. Околна среда – анализ 

2.3.1. Качество на атмосферния въздух в приземния слой 

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Република България се следи от 

Министерството на околната среда и водите чрез Националната система за наблюдение, 

контрол и информация. За целта територията на страната е разделенана райони за 

оценка и управление на КАВ. В случая, землището на община Искър   попада в 

район,класифициран по чл.30 ал.1 т.4 на НАРЕДБА №7/1999г. за оценка и управление 

качеството на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45/1999г.) като район, в който нивата на 

замърсителите не превишават долните оценъчнипрагове. Екологичният статус на 

качеството на атмосферния въздух се определя въз основа на основните контролирани 

показатели, регламентирани в Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

Съгласно утвърдения списък на районите за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух от МОСВ за община  Искър не се изготвят индивидуални програми 

за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух. 

Като част от националната система за мониторинг на околната среда, на 

територията, контролирана от РИОСВ – Плевен (области Плевен и Ловеч), са 

разположени 3 стационарни автоматични станции за измерване на показатели, 

характеризиращи качеството на атмосферния въздух (КАВ): 

• Автоматична станция Плевен (градски фонов/транспортно ориентиран пункт) 

• Автоматична станция Никопол (градски фонов пункт) 

• Автоматична станция Ловеч (градски фонов/транспортно ориентиран пункт) 

Всички станции са оборудвани със стандартен набор метеорологични показатели 

(СНМП), в това число: посока и скорост на вятъра, температура, налягане и сила на 

слънчевото греене. 

Автоматичната измервателна станция в гр. Плевен ( АИС - Плевен) е в действие 

от 2008 г. Измерителният пункт се намира на ул.“Дойран” (зад сградата на НАП) и е 

класифициран със заповед на МОСВ като градски фонов и транспортен пункт. 

Резултатите от измерванията, които се правят в станцията, са представителни за 

централната градска част на Плевен и по протежението на ул. “Дойран”. Станцията 

измерва основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, 

съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, в това число: фини 

прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид (SO2), азотни оксиди 

(NO, NO2), въглероден оксид (СО), бензен (бензол) (C6H6), полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ). Допълнително станцията измерва още два показателя: 

толуен(С7Н8) и параксилен (С8Н10). 

Община Искър не спада към зоните, в които са превишени нормите за качеството 

на атмосферния въздух (КАВ) или горните оценъчни прагове, които представляват 

регламентиран процент от съответната норма. На територията на града е разположен 

постоянен пункт за мониторинг на показателите за КАВ. Съгласно резултатите от 

проведения мониторинг, не са регистрирани превишения на приложимите норми за КАВ 

за всички измерени газообразни замърсители: серен диоксид (SO2), азотни оксиди ( NO, 

NO2),  въглероден оксид (СО), озон. Установено е само едно превишаване на 

средногодишната норма (СДН 50 µg/m³) за ФПЧ10. Нивото при 90,4-тият персентил е 

46,1 µg/m³ (т.е. 90,4 % от измерените стойности не превишават 46,1 µg/m³) – СДН в 

годишен аспект е спазена. 

По данни от годишните доклади на РИОСВ- за състоянието на АВ в района се 

установява, че през зимния период, при определени метеорологични условия, се 

натрупват замърсители в приземния слой от ФПЧ10, серен диоксид, азотни оксиди и 

въглероден оксид до границите на пределно допустимите норми, вследствие на 

интензивното използване на твърди горива за отопление в битовия сектор; през летните 

месеци замърсяванията са главно от прах и летливи органични съединение /ЛОС/, метан 

и амоняк, съпроводени с неприятни миризми, породени от състоянието на 

инфраструктурата /липса на канализации и неподдържани пътни артерии/, сметища, 

отглеждане на различни видове животни в не регламентирани количества, вътре в 

населените места, както и използването на естествени и изкуствени торове в интензивно 

развитите селскостопански райони. 

 Превишенията на средноденонощната норма имат изразен сезонен 

характер и се дължат основно на употреба на твърди горива за битово отопление, на 

автомобилния транспорт, както и на неблагоприятни за разсейването на емисиите 

метеорологични условия и високите регионални фонови нива. 

Основни източници на емисии от летливи органични съединения (ЛОС) в 

атмосферния въздух са промишлени предприятия и обекти от сферата на обслужването, 
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чиято дейност е свързана с употреба на органични разтворители. Извършващите такива 

дейности оператори са длъжни да декларират консумацията на органични разтворители 

след края на всяка календарна година в нормативно определен срок. Най- големите 

потребители, чиято консумация превишава опредена прагова стойност (ПСКР) се 

съобразяват със специални емисионни ограничения и докладват пред съответната 

РИОСВ техническите, технологичните и организационните мерки за ограничаване на 

емисиите от разтворителите във въздуха в рамките на ежегоден План за управление на 

разтворителите. Емисионните норми и изискванията към управлението на 

разтворителите за големите консуматори са определени в Наредба 7/21 Окт.2003г., 

която въведе в българското законодателство изискванията на Директива 1999/13/ЕО.  

  Община  Искър се характеризира с нисък потенциал на замърсяване – няма 

установено превишаване на ПДК, климатичните условия не благоприятстват задържане 

и събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой. Няма замервания 

за повърхностно натоварване на открити площи. Отоплителните инсталации са основен 

източник на замърсяване на въздуха през зимния сезон. С използване на екологично 

чисто гориво – газ за отоплителните инсталации, замърсяването чувствително ще 

намалее. 

Желателно е да се търсят и използват нови енергийни източници, което би 

допринесло за значително намаление на емисиите, свързани с използването на течни и 

твърди горива, които за България се характеризират с високо съдържание на сяра. 

Озеленяването и благоустрояването на уличните платна ще доведат до по-ниски нива на 

прах в атмосферния въздух. 

За намаляване на количеството енергия за отопление е необходимо да се 

стимулират технологии, намаляващи топлинните загуби, изпълнението на 

топлоизолации и дограми с нисък коефициент на топлопроводимост и използването на 

алтернативни източници на енергия - напр. слънчева енергия, за което климатичните 

дадености в Общината са благоприятни. 

2.3.2. Качество на водите 

Един от факторите, допринасящи за доброто качество на повърхностните води 

на територията на общината е намаленото използване на торове и пестициди. Съгласно 

Писмо с изх.№16-01755/08.03.2016г. от Регионална здравна инспекция – Плевен, се 

извършва мониторингна качествата на питейната вода, подавана за населението на 

Община Искър на 8 контролни пункта от водопроводната мрежа на всички населени 

места, определени съгласно изискванията на Наредба №9/2001г. на МЗ за качеството на 

водата предназначена за питейно-битови цели. За периода 01.01.2013г. – 29.02.2016г. от 

РЗИ–плевен са изследвани 62 проби вода по химични, органолептични и 

микробиологични показатели, като нито една от пробите не е показала отклонение от 

здравните норми, заложени в нормативните изисквания на горецитираната наредба. В 

заключение питейната вода подавана за населението на общината е безопасна и не 

представлява риск за здравето му. 

Широко се използват попивни и изгребни ями, като единственото населено място с 

изградена канализационна мрежа е град Искър. При тази ситуация основен антропогенен 

източник на замърсяване е населението на община Искър.  

Съществуват проблеми водещи до недобро състояние на подземните води, 

които са в резултат на органични замърсители, опасни вещества и замърсяване с 

нитрати, които се дължат на зауствания на непречистени отпадъчни води от селищни 

канализации, населени места без канализации, нерагламентирани сметища, складове за 

пестициди, недобре работещи локални пречиствателни съоръжения за производствени 

отпадъчни води и лошите земеделски практики при употреба на органични и минерални 

торове. 

На територията на община Искър няма учредени санитарно-охранителни зони 

(СОЗ) определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за 

проучване, проектиране, утвърждаване  и експлоатация на санитарно-охранителните 

зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водонабдяване  и около 

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

хигиенни нужди. 

2.3.3. Качество на почвите 

Почвите са акцептор на всички вредни въздействия в околната среда и създават 

потенциален риск за здравето на населението. Въпреки, че през последните години 

поради икономическата криза, употребата на изкуствени торове и хербициди намаля 

чувствително, нанесените поражения не могат да бъдат изцяло преодолени. 

На територията на общината   няма пунктове за изследване замърсяването на 

почвите.Общото състояние на почвите в общината е добро. Няма данни за 
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замърсявания на почвите или наличие на значителни проблеми, които да застрашават 

екологично – чистото състояние на почвите. 

На територията на Общината сега съществуват четири склада, в които се 

съхраняват 8 400 л. течни и 15 100 кг. прахообразни негодни и забранени за употреба 

препарати за растителна защита. Складовете се намират в с. Долни Луковит,  с. 

Староселци, с. Писарово и в гр. Искър.      

Основните източници на замърсяване на почвите са : 

-Газовете от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат под формата на 

киселинни дъждове; 

-Локални ограничени замърсявания в обсега на депото; 

-От транспорта – замърсявания, свързани с дизеловите и бензинови двигатели; 

-Комунално-битова дейност – изхвърляне на отпадъци, които при неправилно 

съхранение замърсяват почвите и подпочвените води; 

-Изсичане на горите, водещо до изтощаване на почвите, ерозия и засоляване; 

-Производството на нитратна земеделска продукция 

Опазването и ефективното използване на почвените ресурси на територията на 

общината е свързано с необходимостта от провеждането на залесителни  и укрепителни  

мероприятия във водосборите за ограничаване на почвената ерозия и пороищата. 

Въпреки значителната площ на подходящите за земеделие територии в общината, 

усилията трябва да бъдат насочени към стриктно спазване на екологичните изисквания 

при строителните и добивните дейности, като нарушените в резултат от тези дейности 

терени трябва задължително да се рекултивират, а амортизираните напоителни системи 

- да се възстановят и модернизират. 

2.3.4. Управление на отпадъците 

С решение от  18.09.2015 г на ОбС  Исъкр е приета  Наредба за управление на 

отпадъците на община Исъкр . 

В общината има организирано сметосъбиране и сметоизвозване и в четирите 

населени места на Общината, което се извършва от общинското мероприятие БКС. 

Отпадъците се събират в кофи тип „Мева“ с обем 110 литра и контейнери тип „Бобър“ с 

обем 1100 литра и се извозват и депонират на общинското сметище “Влашки лък”. 

 

Таб.2.3.4.1.Отпадъци, генерирани на територията на община Искър 

Общо образувани 

неопасни и опасни 

отпадъци по видове 

отпадъци и по групи 

икономически 

дейности, 

(тон) 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

неопасни отпадъци           

битови отпадъци 290 т. 2078 т. 1496 т. 1557 т. 1549 т. 

строителни отпадъци 10 т. няма няма няма няма 

опасни отпадъци      

твърди  15600 кг. 15600 кг. 15600 кг. 15100 кг. 6840 кг 

течни 8800 л. 8800 л. 8800 л. 8400 л. 2400 л. 

Източник: Община Искър. 

 

       Всички населени места от общината се обслужват от съществуваща общинска 

система за събиране и транспортиране на битови отпадъци. 

          Площадката на съществуващото депо за битови отпадъци “Влашки лък” е 

разположена в местността “Край село”, в землището на гр. Искър, на около 500 м. от 

регулацията на населеното място. Депото е в непосредствена близост до изоставени 

земеделски земи и защитната дига на река Искър.  

Теренът е общинска собственост, регистриран като поземлен имот №040020 и 

обхваща площ от 301,338 дка. Начинът на трайно ползване на земите е пасище, мера, 

категорията на земята – трета.  

Депото за отпадъци се експоатира от 1985г. без разрешение за извършване на 

дейности с отпадъци по чл. 12 (1) от ЗУО и не отговаря на нормативната база. 

Операторът води отчетна книга за депото, в която се регистрират вида и 

количеството на отпадъците. Не се извършва визуален контрол на постъпващите 

отпадъци, като не се допуска приемането на отпадъци по чл. 12 (1) на Наредба №8/2004. 

Депонираните отпадъци се насипват върху равен терен. Депонираните отпадъци са 

разпръснати с височина около 0,5 – 1м. Отпадъците не се подравняват и запръстяват.  

От общия състав на битовите отпадъци, почти 40-50% представлява 

биоразградима фракция, основно представена от хранителни остатъци (кухненски 

отпадъци), зелени отпадъци от поддръжка на  растителността в личните дворове и 

бракувана продукция от пазари, тържища и търговската мрежа за плодове и зеленчуци. 
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Източник на данни за докладваните количества битови отпадъци са отчети от 

общинската администрация на община Искър за периода 2010-2014 г. Количеството 

генерирани отпадъци за 5 годишен период е представено в следващата таблица.  

Таб.2.3.4.2.Количество генерирани битови отпадъци на територията на общината за 

периода от 2010 – 2014г. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Тона тона тона тона тона 

290 2100 

 

2079 т. 

1496 Няма 

информация 

1557 т. 

1001 
 

 
1549 т. 

Източник: Общинска администрация - Искър 

Количествата образувани битови отпадъци за дадена административна единица 

са в зависимост от броя на жителите и потребителските навици и възможности. За да се 

отчетат тези фактори е въведен терминът норма на натрупване (НН), отчитащ средното 

годишно количество образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. Тази 

норма се използва при определянето на потенциала за образуване на битови отпадъци в 

дадена общност. 

По информация на НСИ и на база подадената от общинските администрации 

информация, нормата на натрупване през последните години възлиза на ~400-600 

кг/ж/год./за 2000г.- за 2013 - 434 кг/ж/год./ Тази оценка се прави  посредством подадените 

от общините данни, които докладват количествата на база брой на курсовете на 

камионите, поради липсата на везни за измерване на депонираните количества. Тази 

цифра е по-висока от данните, получени при различни проучвания и експертни оценки на 

специалисти. 

Междувременно, депата, които са изградени напоследък съобразно съвременните 

технически  изисквания и  са снабдени с везни,  докладват  още по-ниски количества 

образувани битови отпадъци за последните години 

В общия поток битови отпадъци винаги могат да се срещнат батерии за битова 

употреба, лекарства и опаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове и техните 

опаковки, малки количества препарати за растителна защита и техните опаковки, 

луминисцентни осветителни тела, електрически уреди и друго битово електронно 

оборудване, които се причисляват към групата на опасните отпадъци от бита. 

Луминисцентните лампи, излязлото от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО), батериите и други опасни отпадъци от бита  са  в обхвата на   

принципа «отговорност на производителя»  и  събирането им за по-нататъшно  

рециклиране или екологосъобразно обезвреждане  е задължение  на операторите, които 

ги пускат на пазара.  Законодателството дава възможност, икономическите оператори да 

се сдружават и да реализират принципа «отговорност на производителя» чрез създаване 

на колективни системи за разделно събиране и оползотворяване, подобни на тези за 

отпадъците от опаковки.   

Към момента, на национално ниво работят няколко организации за 

оползотворяване на ИУЕЕО,  за    оползотворяване на батерии и  акумулатори, излезли 

от употреба МПС, за употребявани пневматични гуми и за  рециклиране на отпадъчни 

масла и нефтопродукти.  

Отпадъците от строителни и строително-ремонтни дейности не се отделят 

регулярно и няма конкретни данни за количествата и състава им. Няма практика за 

разделяне и сортиране на строителни отпадъци и обикновенно смесени с битовите, те се 

депонират на общинското депо. 

В следващата таблица е представена информация за количествата депонирани 

строителни отпадъци в общината за последните 5 години.  

На практика не се декларират отпадъци от строителни и строително-ремонтни 

дейности, за които съответната строителна фирма трябва да поиска от общинските 

власти да определят мястото и условията за тяхното депониране. Липсата на контрол 

води до изхвърлянето на строителните отпадъци край междуселищните пътища. 

В последните години статистиката отчита рязко намаляване на инвестиционната 

дейност, на строителния процес, свързано с липсата на кредитиране, обща стагнация в 

световен и европейски план. Едва в последния период на 2013 година статистиката на 

европейския съюз отчита съживяване в икономиката на съюза, което е в различно 

отношение към различните страни – членки. 

Всичко това води до  промяна в очакванията за генериране на строителни 

отпадъци в следните тенденции и аспекти: 

o Обща тенденция за намаление на количеството на отпадъците от 

строителни дейности. 

o Променя се характера на строителните отпадъци – намаляват изкопаните 

земни маси, които се нуждаят от депониране.  
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o Би могло да се очаква увеличение на отпадъците от разрушаване на сгради 

и  от  разчистване за ново строителство. В това количество се отнасят и 

сградите с изтекъл или изтичащ срок за годност в конструктивно и 

експлоатационно отношение 

o Би могло да се очаква относително / а не абсолютно/ увеличение на 

количеството на строителни отпадъци от ремонти на жилища и офиси 

Тези настъпващи и настъпили промени са и причина за промяна на начина на 

организиране и третиране на строителните отпадъци, като: 

o Подобряване на организацията за използване на изкопаните земни маси за 

подходящи цели / например конструктивни насипи от подходящи почви/ и 

целесъобразно приложение 

o Проявяване на особени грижи за хумуса като полезна и недостигаща почва 

за рекултивация и възстановяване на терени 

o Създаването на проектна готовност за организиране на депата за 

строителни отпадъци с оглед на вида отпадъци, които следва да се 

депонират и третират с оглед изземване на полезните ресурси 

o Използване на мобилни или стационарни и полустационарни инсталации за 

обработване и частично оползотворяване на строителните отпадъци , като: 

 Инсталации за надробяване на стоманобетонови отпадъци и 

изтегляне на армировките от конструкциите 

 Инсталация за надробяване на зидарии  и отпадъци 

o Създаване на предпоставки за използване на рециклирани материали от 

строителните отпадъци чрез разработване на проекти, прилагане на 

национални стандарти и практики 

Предвид задължението на страната за постигане на определено ниво на 

рециклиране на строителните отпадъци, Закона за управление на отпадъците предвижда 

ред за събиране и рециклиране на строителните отпадъци, генерирани на териториите 

на общините, които задължително се предвижда да се прилага, считано от 13.07.2014 

година. Рециклирането на строителните отпадъци ще позволи да се намалят 

количествата на влаганите в строителството първични (естествени) материали и ще 

допринесе за ефикасното управление на природните ресурси.  

Биоразградимите отпадъци са с различен процент и състав в общия смесен битов 

отпадък,  в зависимост от типа на населеното място. От общия състав на битовите 

отпадъци, почти 40 – 50%  представлява биоразградима фракция, което от своя страна 

предизвиква бързопротичащи процеси на разграждане, съпроводени с отделяне на 

метан, образуване на инфилтрат, отделяне на неприятни миризми, създаване на 

хранителна среда за развъждане на инсекти  и други вредители. 

Общината не разполага с данни за производствени отпадъци, докладвани от 

фирмите, генериращи този вид отпадък. Липсват данни за количеството на 

производствените отпадъци. 

Всички производствени отпадъци се водят на отчет в РИОСВ Плевен, която 

провежда и контрола по изпълнението на фирмените програми за управление на 

отпадъците. 

Община Искър не е сключила договори с организации по оползотворяване на 

масово разпространени отпадъци, а развива своя общинска система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки. 

 Ощината разполага със следната сметосъбираща техника: 

Сметосъбирач „Шкода” с товароносимост 10 м3  и Сметосъбирач „Исузу” с 

товароносимост 10 м3 Битовите отпадъци се извозват до общинското депо два пъти 

седмично в гр. Искър 

В следващата таблица е представена информация за обема и наличния брой на 

контейнерите в общината.  

Таб. 2.3.4.3.Налични съдове за битови отпадъци в община Искър към 04.2012 

1 Контейнер тип „Бобър” 60 бр. 

2 Контейнер  тип „Мева” 2832 бр. 

 

Отделянето от общия поток битови отпадъци, на опасните вещества и 

веществата, които могат да бъдат рециклирани и оползотворени, предотвратява 

замърсяването на околната среда, води до пестене на естествени суровини и в 

значителна степен намалява количествата на отпадъците постъпващи за обезвреждане, 

което от своя страна намалява разходите, които се изразходват от общините за 

обезвреждане на битови отпадъци. 
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В различните общини количеството и морфологичният състав на образуваните 

битови отпадъци варира в зависимост от функционалния тип на населените места в 

общината, социалния статус на населението и други фактори.  

За правилното управление на битовия отпадъчен поток, определяне на 

необходимите съдове за събиране на битови отпадъци, въвеждане на системи за 

разделно събиране на масово разпространени отпадъци, в това число за опасни 

отпадъци от домакинствата, изграждане на необходимата инфраструктура, 

оптимизиране на съществуващите системите за събиране в дългосрочна перспектива и 

определяне на необходимите разходи, е необходимо  добиване на ясна представа за 

морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на съответната територия. 

 

Таб. 2.3.4.4.Морфологичен състав на битовите отпадъци, използван за оценка в регион 

Плевен 

Състав кг/ жит.год % 

органични 91,06 33,52 

хартия и картон 26,98 9,93 

Пластмаси 23,22 8,55 

Стъкло 21,38 7,87 

Метали 6,95 2,56 

Текстил 9,89 3,64 

Инертни 79,62 29,30 

Други 12,59 4,64 

Общо 271,69 100,00 

Източник: програма за управление на дейностите по отпадъци на община Искър  за 

период от 2008 – 2013г 

От анализа ясно се вижда се вижда, че около 34 % от генерираните отпадъци са с 

органичен произход, което налага нуждата от въвеждане на система за компостиране на 

биологични отпадъци, което ще намали количеството на битовите отпадъци за 

депониране и контейнерите за смесени отпадъци няма да се запълват до максималния 

обем. 

С ОУП ще се направи пълен анализ на съществуващото положение и 

необходимостта от изграждане на нови площадки. 

2.3.5. Акустична обстановка 

Основен източник на  шум в населените места е транспортът. С цел управление, 

намаляване и  предотвратяване нивата на шум в околната среда за агломерациите, 

основните пътища, ЖП линии и летища се изработват стратегически карти на шум, 

следствие от които са плановете за действие.  

Община Искър   не попада в обхвата на законовото изискване за разработване на 

шумова карта и не се извършва  мониторинг на шума в съответствие с Наредба №2/ 

05.04.2006 г. на МЗ за дейността на Национална система за мониторинг на шума в 

околната среда. 

Източници на шум се явяват транспорта,промишлеността,  строителството и 

ремонтните работи, извършвани на територията на общината.  

Съгласно Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ Плевен   

контролира промишлени обекти, източници на шум в околната среда, с цел спазване на 

граничните стойности за нива на шум в съответните зони и територии, както и в най-

близките места за въздействие. 

В последните няколко години,  за района на община  Искър не се правени шумови 

замервания, но лесно може да се заключи, че липсват превишения на допустимите 

норми,  свързани с шумово замърсяване. Комунално-битовият шум се формира от 

транспортния трафик, който не е особено интензивен и съответно може да се отбележи, 

че на територията на общината не съществуват проблеми, свързани с осигуряването на 

нормална акустична обстановка за населението на общината. 

2.3.6. Рискове от природни бедствия и аварии 

 Риск от наводнения 

Съгласно писмо с Изх.№ 3250/15.05.2015г. от Басейнова дирекция „Дунавски 

район“ , т.7. Райони с потенциален висок риск от наводнения на територията на Община 

Искър, на територията на общината няма райони със значителен потенциален риск 

от наводнения. 

 Сеизмичен риск 

Сеизмичната активност в ареала на община Искър е много слаба, поради липсата 

на сеизмични огнища, което я определя на шеста степен по скалата Медведев – 

Шпонхоер - Карник.  

В картата за сеизмично райониране на Република България, община Искър е със 

сеизмичен коефициент 0,10. Този коефициент е заложен и при определяне на нормите 

за сеизмичност на строежите. 
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 Риск от свлачища 

Съгласно Национална програма за превенция иограничаване на свлачищата на 

територията на република българия, ерозията и абразията по Дунавското и 

Черноморското крайбрежие 2015-2020 г., на територията на общината, „Геозащита 

Плевен“ е регистрирала и наблюдава общо 3  свлачища: 

 1. Свлачище в с.Писарово   PVN 23.56493.01 , периодично активно, разположено в 

централна част, стр.кв.57 и 61, засяга улица и застрашава ЖС,УЛ, ЕЛ, ВиК.Клас на 

свлачището – III. Категория на свлачището- В    

2. Свлачище в с.Писарово PVN 23.56493.02,  периодично активно, разположено в 

ЦГЧ , засяга ЖС,УЛ, ЕЛ, ВиК. Клас на свлачището – III. Категория на свлачището - В    

3. Свлачище в с.Писарово PVN23.56493.03, периодично активно, разположено в 

регулация, в южната част. засяга ЖС,УЛ, ЕЛ, ВиК .Клас на свлачището – III.  Категория 

на свлачището- В    

На 17.12.2015 г. от МРРБ е утвърдена Методика за приоритизиране на свлачищата 

в Република България със Заповед № РД – 02-14-1390/17.12.2015. Методиката се базира 

на Наредба №12 да проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в 

свлачищни райони, която е използвана при класификацията на свлачищата по 

отношение на: 

1) застрашениобекти (4 категории А, Б, В и Г), 

2) площ и максимална дълбочина (4 кагегории I, II, III и IV); 

3) скорост на преместванията (1, 2, 3, 4, 5 и 6; важи само за активните свлачища). 

Критериите за оценка и приоритизиране на свлачищата са определени от 

вътрешноведомствената група към МРРБ. Използвани са резултатите от извършения 

анализ на риска на територията на Република България, разработен по проект 

"Разработване на социално-икономическия анализ за нуждите на Оперативна програма 

"Регионално развитие" за периода 2014- 2020 г.". 

Съобразно тези критерии за приоритизиране, свлачищата се категоризират в 4 

групи в зависимост от степента на активност и риска, който носят: 

· І група – свлачища за неотложно укрепване 

· ІІ група – свлачища (терени) за изпълнение на превантивни дейности 

· ІІІ група – свлачища за провеждане на инструментален мониторинг 

· ІV група - свлачища подлежащи на периодични огледи 

Свлачищата, влизащи в списъка на приоритетните (І група), са: 

· всички, които са описани като активни; 

· периодично активни, засягащи жилищни и обществени сгради; пътища от Репуб 

ликанската и общинската пътна мрежа, инфраструктурни обекти и съоръжения; 

· потенциални в свлачищно отношение терени, при които основни фактори са 

ерозията (по р.Дунав) и абразията; 

· застрашаващи общински път, осигуряващ единствен достъп до населено място; 

· стари потенциални свлачища, по които вече има отпуснати средства за 

укрепване – по експертна преценка. 

Съгласно  чл.13, ал. 1 от  Наредба № 12 от 3.07 2001 г. за проектиране на 

геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони (ДВ бр.68/2001, обн. 

2005 г.), В зависимост от площта и дълбочината си свлачищата се разделят на класове 

съгласно табл. 2.3.7.1 

Таблица. 2.3.7.1.Видове свлачища 

Видове свлачища в зависимост от 
площта на повърхността и дълбочината 

Клас на 
свлачището 

С повърхност над 20 000 m2 и максимална дълбочина над 10 m I 

С повърхност от 10 000 до 20 000 m 2 и дълбочина от 6 до 10 m II 

С повърхност от 1000 до 10 000 m 2 и дълбочина от 4 до 6 m III 

С повърхност до 1000 m 2 и дълбочина до 4 m IV 

Свлачищата на територията на община  Искър са със сумарен брой точки 96 – 

всички са периодично активни. 

 Мерки  за  превантивна  защита (КЪМ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ИЛИ 

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМИ!!!) в зони с установени свлачищни 

процеси:  

1.Преди издаване на виза за проектиране, за всеки конкретен обект да  се изисква 

геоложки доклад; 

2. Сградите да се ситуират с дългите си страни успоредно на хоризонталите 
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3.При стръмни склонове сградите се разполагат върху терасиран участък от 

терена, в ниската част на склона, където свлачищният натиск е минимален или където 

земният масив след сградата е стабилен; 

4. Сградите в план да имат опростени форми, като отношението на дългата към 

късата страна да не е по-голямо от 2; при невъзможност сградите в план се разделят на 

прости геометрични форми с дилатационни фуги, пресичащи и фундаментите на 

отделните тела; дилатационните фуги се конструират като противоземетръсни; 

5.По височина сградите се проектират с опростена геометрична форма и с еднаква 

коравина, като се избягва или се свежда до минимум използването на конзолни 

елементи. 

2.3.7. Защитени територии и зони 

Защитени територии 

Защитените територии имат ясно определена площ и специфична  научна, 

социална, естетическа и културна стойност. Управляват се с цел опазване на 

биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, 

както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и ландшафти. 

Съхраняването на природата в защитените територии има предимство пред другите 

дейности.  

На територията на общината има една Защитена местност - ”Ормана”: З-д № 

104/14.02.80 на КОПС, ДВ бр.22/1980; площ 2ха. З-д № РД – 726/10.06.2003г на МОСВ, 

ДВ бр.60/2003, разположена в землището на с. Староселци.   ЗМ „ Ормана”-   С ОУП не 

се предвиждат дейности, които да противоречат на режима и целите на опазване   

Вековни дървета 

На територията на Община Искър са описани следните вековни дървета: 

гр.Искър 

1. Вековно дърво Летен дъб, м. “Абашкото” –  Заповед № 3701/ 05.06.74  

2. Вековно дърво Група /32бр./ летен дъб м. “Гуговец” – Заповед № 3701/ 05.06.74 

3.  Вековно дърво Летен дъб, “Двора на църквата” 

4.  Вековно дърво Летен дъб, м.”Гамките4 -– Заповед № 3701/ 05.06.74   

с.Писарово 

1. Вековно дърво Орех м.”Чекръка” – Заповед № 441/07.08.78 КОПС – ДВ бр.74/78 

2. Вековно дърво Летен дъб / 3 бр./ м. “Оплаковец” –  Заповед № 450/10.08.78 

КОПС – ДВ бр.77/78г. 

3. Вековно дърво Летен дъб /2бр./ м.”Бента”– Заповед № 450/10.08.78 КОПС – ДВ 

бр.77/78г. 

4.  Вековно дърво Летен дъб м.”Горната перилка” – Заповед № 450/10.08.78 КОПС 

– ДВ бр.77/78г. 

5. Вековно дърво Летен дъб м. “Крачуновска млака”– Заповед № 450/10.08.78 

КОПС – ДВ бр.77/78г. 

6. Вековно дърво Летен дъб м. “Общинските ливади”– Заповед № 450/10.08.78 

КОПС – ДВ бр.77/78г. 

7. Вековно дърво Летен дъб м. “Червеняшки блок” – Заповед № 1762/1972г. 

с.Староселци 

1. Вековно дърво Летен дъб, м. “Орманя”/2бр./ - Заповед № 235/04.04.80 КОПС, ДВ 

бр.35/80 

2. Вековно дърво Летен дъб, м. “Орманя” /4бр./ - Заповед № 978/26.12.79. КОПС 

ДВ бр.8/80г. 

3.  Вековно дърво Летен дъб, м.”старото шосе за Ставерци” - Заповед № 

235/04.04.80 КОПС, ДВ бр.35/80 

Защитени зони по Натура 2000 

На територията на община  Искър попадат следните защитени зони :  

1. ЗЗ „ Горни Дъбник-Телиш” BG 0002095 – ЗЗ по Директивата за птиците, 

обявена със Замовед № РД-557/05.09.2008 г на Министъра на околната среда и водите ( 

ДВ, бр.84/2008 г. ), землището на с.Писарово 

2. ЗЗ „ Конунски дол” BG 0000627 – ЗЗ по Директивата за местообитанията, 

включена в списъка на защитените зони , приети с Решение № 811/16.11.2010 г. на 

Министерски съвет (  ДВ бр.96/2010г) землището на с.Долни Луковит 

3. ЗЗ „Река Искър” BG 0000613 – ЗЗ по Директивата за местообитанията- 

землището на гр.Искър, с.Долни Луковит, с.Писарово, с.Староселци. 

   ЗЗ „ Река Искър” BG 0000613  

По стандартен формуляр и координатен регистър   в регулационните граници на  

град  Искър са включени  105,15 дка . Предвижда се разширение на производствената 

зона, северно от населеното място ( вероятно извън  границите на Натура 2000) и 
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околовръстен път между път II  -13 и III -1307, по съществуващо трасе на общински 

полски път, попадащ в Натура 2000.  

       Евентуално площта, засягаща „Река Искър” BG 0000613 от ОУП би се 

увеличила от  105,15 дка на 120 дка.  

ЗЗ „ Река Искър” BG 0000613-  по стандартен формуляр и координатен регистър   

в регулационните граници на  село Писарово  са включени  123,84  дка . С ОУП  не  се 

предвижда изграждане  нови обекти, включване на нови зони, разширение на 

регулационните граници или гробищни паркове, с което би се увеличила площта, 

попадаща в ЗЗ .   

ЗЗ „ Река Искър” BG 0000613 -С ОУП  не  се предвижда изграждане  нови обекти, 

включване на нови зони, разширение на регулационните граници или гробищни паркове, 

попадащи в  защитената зона в змлището на село Староселци. 

ЗЗ „ Река Искър” BG 0000613-  по стандартен формуляр и координатен регистър   

в регулационните граници на  село Писарово  са включени 51,35  дка . С ОУП  не  се 

предвижда изграждане  нови обекти, включване на нови зони, разширение на 

регулационните граници . Предвижда  се евентуално разширение на гробищния парк с 

около 2-5 дка. 

ЗЗ „ Конунски дол „ BG 0000627-площта, попадаща на територията на 

общината  е едва 1760  дка. 

 С ОУП не се предвиждат дейности, които противоречат на с режима на 

опазване на зоната.  

Реализирането на ОУП няма да доведе до пряко или косвено увреждане на 

популации,  видове и местообитания - предмет на опазване.  

 Не  се очаква нарушаване на целостта, структурата и функциите на ЗЗ „ 

Конунски дол „ BG 0000627 

Не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитената зона  и/или 

безпокойство на видове- предмет на опазване в зоната . 

ЗЗ „ Горни Дъбник - Телиш „ BG 0002095 –  площта, попадаща на  територията 

на общината  е едва  14,55 дка. 

С ОУП не се предвиждат дейности, които противоречат на  режима на 

опазване на зоната. Реализирането на ОУП няма да доведе до пряко или косвено 

увреждане на популации,   видове и местообитания - предмет на опазване.  

 Не  се очаква нарушаване на целостта, структурата и функциите на ЗЗ „ Горни 

Дъбник - Телиш „ BG 0002095 

Не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитената зона  и/или 

безпокойство на видове- предмет на опазване в зоната . 

Забележка : 

Съгласно писмо с изх.№ 2992/04.06.2014 г. на РИОСВ Плевен, на територията на 

община Искър  е разположена и част от ЗЗ „ Язовир Горни Дъбник” BG 0000611,  по 

Директивата за местообитанията. При изработването на опорния план на общината и 

отлагане на координатите на ЗЗ „ Язовир Горни Дъбник” BG 0000611, се оказа, че зоната 

не попада в координираните граници на община Искър. 

2.3.8. Биологично разнообразие 

Обща характеристика на  флората  

 

Строго специфичните хидроклиматични условия, в съчетание с 

високопродуктивните почви и стилът на палеогеографското развитие на територията, 

обуславят разнообразието в растителната покривка и характерното разпределение на 

отделните растителни формации и асоциации.  

Отличителна черта е присъствието на ксерофитна и мезоксерофитна, 

микротермна и мезотермна растителност в ксеротермния дъбов пояс и в хълмистите 

равнини.  

На това основание територията се отнася към Крайдунавския окръг в обхвата на 

Долнодунавската провинция на Евроазиатската степна и лесостепна област от 

Геоботаническото райониране на България.  

На съвременния етап се наблюдава силно редуцирано присъствие на условно 

коренна растителност предвид активната антропогенна намеса и усвояването на 

високата биопродуктивност на ландшафтите в културни фитоценози. Най-широко 

представени са площите, заети от агрофитоценози, настанени на мястото на гори от 

полски бряст (Ulmus minor), полски ясен (Fraxinus oxycarpa), дръжкоцветен дъб (Quercus 

pedunculiflora). Върху широката вододелна повърхнина с поречието на река Вит 

земеделските площи заемат пространствата на бивши гори от цер (Quercus cerris) и 

виргилиев дъб (Quercus virgiliana), често с примес от дръжкоцветен дъб.  

Смесените дъбови гори  (Quercetum mixtum) са запазили значението си в отделни 

пространства, териториално привързани към долината на река Искър и ограничени 

площи от дълбоките долини на нейните притоци. От разнообразните асоциации на този 

тип гори днес с най-голямо постоянство се срещат цер и космат дъб (Quercus pubescens), 
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с все по-открояващото се участие на мъждрян (Fraxinus Ornus) в съпътстващия ги 

състав. На места се наблюдава вторично преобладаване на смрадлика (Cotynus 

coggygria). Добре представени са и смесените благуново-церови гори (Quercus cerris, 

Quercus frainetto). В лявото поречие са създадени изкуствени насаждения от бяла акация 

(Robinia pseudoacacia). Присъща за анализирания регион е мезоксеротермната тревна 

растителност с преобладаване на луковична ливадина (form.  Poaeta  bulbosae), пасищен 

райграс (Lolium perenne L.), троскот (Cynodon dactylon), на места и белизма (form. 

Dichantieta ischaemi).  

В долинни склонове се наблюдава участието на представители на полски бряст и 

полски ясен. Присъщо е присъствието на гори от черна елша (Alneta glutinosae), върби 

(Saliceta albae, Saliceta fragilis) и тополи (Populeta nigrae, Populeta albae). Придружават ги 

мезофитни тревни формации (Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae, Alopecureta pratensis, 

Lolieta pratensis, Agrostideta stoloniferae) (Бондев, 1991).  

Все още горите, въпреки малката им площ (17 041 дка) не се използват 

достатъчно ефективно и не допринасят в необходимата степен за подобряване на 

стопанските резултати в общината. Горите в общината не трябва да се разглеждат само 

като източник на ценна дървесина - перспективите за ефективното им и 

екологосъобразно използване са свързани преди всичко с комплексното усвояване на 

техния разнообразен природно-ресурсен потенциал. В този смисъл усилията трябва за 

бъдат насочени към: опазване на горите от незаконни сечи и изграждане на 

допълнителни  

горски контролни пунктове; увеличаване дела на широколистните видове, 

използвани за залесяване; засилване на водоохранната функция на горите с цел 

опазване на водното богатство на общината; стриктно придържане към предпписанията 

в лесоустройствения проект и подобряване на системата от лесотехнически 

мероприятия за борба с ерозията; усвояване на рекреационния потенциал на горските 

територии в общината; опазване и увеличаване на дивечовото разнообразие в горите и 

рибните запаси в реките; развитие на допълващи основния поминък дейности като 

събиране на билки, гъби и др.  

    Обща характеристика на  фауната 

Значителното животинско разнообразие на изследвания район позволява 

разглеждането му като част от Дунавския регион на Евросибирската територия от 

Зоогеографското райониране на България. Природно-географските му особености и 

положение спрямо съседни територии е способствало проникването на средно 

европейски и сибирски животински видове и в относителна степен подтиснало 

разпространението на медитерански видове.  

Безгръбначната сухоземна фауна притежава голямо разнообразие сред 

насекомите. Характерни за региона са водните кончета (Callopteryx  virgo meridionalis, 

Aeshna affinis), малката богомолка (Ameles heldreichi), равнокрилото хоботно (Eurybregma  

nigrolineata) и др. Значителен е броят на твърдокрилите насекоми, сред които 

бръмбарите листояди (Chrysolina graminis, Phratora vulgatissima), сечковците 

(Brachileptura tesserula, Vadonia imitatrix) и защитения бръмбар бегач (Calosoma 

sycophanta). Тук намират обитание широко разпространените в Европейския континент 

лесостепни видове мравки (Messor structor) и някои пеперуди (Parnassius Apollo, Colias 

hyale, Lopinga achine, Melitaea arduinna).  

Рибната фауна е представена от шаранови риби, сред които речен кефал 

(Leuciscus cephalus), обикновена мряна (Barbus barbus), скобар (Chondrostoma nasus), 

уклей (Alburnus alburnus), сребриста каракуда (Carassius auratus), малка кротушка (Gobio 

uranoscotus) и др.  

От земноводните се срещат червенокоремната бумка (Bombina bombina), 

обикновена чесновница (Pelobates fuscus), балканска чесновница (Pelobates syriacus), 

наред с характерните рептилии шипоопашата костенурка (Testudo  hermanni), кримски 

гущер (Podarcis taurica), змия пясъчница (Eryx jaculus), пъстър смок (Elaphe quatruolineata 

sauromates) и др.  

Бозайниците представляват своеобразен смесен комплекс от видове на степния 

биом с представители-обитатели на широколистните гори. От насекомоядните в района 

се срещат таралеж (Erinaceus concolor), белокоремна белозъбка (Crocidura  leucodon) и 

подковоносите (Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euriale). Добре представени са 

заекът (Lepus capensis), обикновеният хомяк (Cricetus cricetus), язовецът (Meles meles), 

видрата (Lutra lutra), степният пор (Mustela eversmanni).  

Орнитофауната е изключително разнообразна и с подчертана биотична стойност, 

особено по отношение на водоплаващите видове. Срещат се белоока потапница (Aythya  

nyroca), ръждива чапла (Ardea purpurea), малка бяла чапла (Egretta garzetta), блестящ 

ибис (Plegadis falcinellus), сива гъска (Anser anser) и др.. Антропогенното натоварване 
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върху територията е довело до стесняване ареала на разпространение на редица 

фаунистични видове и силно редуциране на популациите им.  

2.3.9. Ландшафт 

Дейностите по отношение опазване, планиране и управление на ландшафта са 

ключови при устройване на всяка територия и още повече при планиране и проектиране 

на обекти, свързани с Европейската конвенция за ландшафта. “Ландшафт” означава 

територия, специфичният облик и елементите на която са възникнали като резултат на 

действия и взаимодействия между природни и /или човешки фактори. Ландшафтът има 

важна роля в културната, екологичната и социалната сфера, и представлява 

благоприятстващ икономическата дейност ресурс, който може да допринесе за 

устойчиво развитие на обществото, осигуряване на по-добро качество на живот на 

населението чрез опазване, поддържане и устойчивото му развитие. Трябва също да се 

следва необходимостта от устойчиво използване на природните ресурси чрез планиране 

степента на човешката намеса, както във вече изградените селищни образувания и 

инфраструктура, така и в незасегнатите от човека територии. 

         В СЗР доминират пещерите и скалните образувания – Белоградчишките 

скали; Искърското дефиле – Лакатник, Ритлите и др.; пещерите по Искърското дефиле, 

както и известните пещери, придобили туристическа популярност като Леденика, Магура 

и Съева дупка. 

Съгласно морфографската характеристика на България, Северозападният район 

обхваща по-голямата част от западната Мизийска равнина и части от западната и 

средната част на Старопланинската система. 

В тази част от района на западната Мизийска хълмисто-платовидна равнина 

преобладават обширни плоски вододелни пространства между долните течения на 

дунавските притоци – Арчар, Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Вит, Осъм. Реките имат 

силно изразени асиметрични долини със стръмни десни и полегати леви склонове. По-

голямата част от територията на равнината е разположена между 100 и 250 m.н.в. В 

съседство със Стара планина тя се издига до 400-600 m, а към р. Дунав височината й 

постепенно намалява и завършва на места със стръмен брегови откос, висок до 10-150 

m. Преобладаващо развитие в равнината имат низинният хипсометричен пояс (до 200 m 

височина) –и хълмистият пояс (200-600 m) . 

 

Културно наследство – анализ  

2.4.1 Изходна Информация   

За изработването на част „Културно наследство“ към ОУПО Искър са събрани и 

използвани данни и информация от различни инстанции и източници. Основно 

използвана е информацията, предоставена от Националния институт за недвижимо 

културно наследство (НИНКН); Национален археологически институт с музей към 

Българска академия на науките (НАИМ-БАН) – данни от автоматизираната 

информационна система "Археологическа карта на България" (АИС АКБ); Регионален 

исторически музей – Плевен (РИМ – Плевен); Министерство на отбраната (областен 

регистър „Военни паметници“ в област Монтана), МЗХ (КВС – карта на 

възстановената собственост). Допълнително е събрана и конкретизирана 

информация от и чрез огледи и посещения на обекти на място, от местно население, 

от администрацията на община Искър,  историческия музей в с. Долни Луковит, 

читалищата във всяко населено място,  местни археолози и историци. 

Oфициално предоставените данни са следните: 

I. Списъкът, предоставен по административния ред от НИНКН с писмо 

изх. № 0800-1216(4)/23.03.2015 г. (Приложение N 1); 

Администрацията на община Искър за тези НКЦ е предоставила актуални адреси 

и идентификатори,съгласно изискванията на § 120 от ПЗР към ЗКН и представени като 

неделима част от документацията към предварителния проект на ОУПО на община 

Искър (Приложение N 2). 

Съгласно горецитирания списък на територията на община Искър  попадат 

27 обекта със статут на  недвижими културни ценности. 

 

II. Справка от Автоматизираната информационна система „Археологи-

ческата карта на България“ (АИС АКБ), предоставена с писмо изх. № 

15-70-1/12.06.2016 г. на Национален Археологически Институт с Музей 

(НАИМ) към БАН (Приложение 3). 

Съгласно справката на територията на община Искър се намират 21 

археологически обекта - недвижими културни ценности. Те не са включени в 

регистъра на НИНКН, но притежават статут по смисъла на чл. 146 от Закона за 

културното наследство (ЗКН) и Разпореждане на МС № 1711/22.10.1962 г. (за всички 

селищни и надгробни могили, средновековни отбранителни валове).  
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С писмо изх. № АСД-100206/14.04.2015 г. Регионалният музей в гр. Плевен 

изпраща списък на археологическите обекти на включени в Режим „А“ и Режим „Б“ на 

територията на общината (Приложение 4).   

Въз основа на двете справки и със съдействието на местните музеи и читалища 

общинската администрация е извършила допълнителни проучвания по отношение на 

наименованията, локациите и др. на археологическите обекти и е допълнила и уточнила 

информацията в регистрационните картони за всеки археологически обект. (Приложение 

№ 5).  

 

III. Списък и картотека на обектите, извадка от Националния регистър на 

военните паметници към Националния военноисторически музей за 

област Плевен, намиращи се на територията на Община Искър. 

(Приложение 5) 

Военните паметници,  съгласно писмо № 4349/04.12.1992 г. на НИПК и § 12, ал. 1 

от Преходни и заключителни разпоредби към ЗКН, притежават статут на НКЦ.  

Съгласно електронния регистър на военните паметници към Националния 

военноисторически музей са 5 бр. (Приложение № 6). 

От администрация на община Искър са изпратени Анкетни карти за 6бр. военните 

паметници, разположени на територията на Община Искър (Приложение № 7) 

 

2.4.2  Кратка историческа справка  

Община Искър се състои от 4 съставни селища – център на общината гр. Искър 

(бивш гр. Пелово) и селата Долни Луковит, Писарово и Староселци. 

Първите сведения за обитаване на днешната територия на община Искър датират 

от IV-III хилядолетие пр. н. е., което се дължи на благоприятните природни дадености – 

умерено-континентален климат, голяма река, плодородни почви, наличие на строителен 

материал.  

Гр. Искър е разположен в средната част на Дунавската хълмиста равнина, край 

десния висок бряг на р. Искър, на 32 км. западно от гр. Плевен. Има автобусни връзки с 

Плевен, Долни Дъбник, Горни Дъбник и Кнежа. Най-близката гара е Долни Дъбник, на 12 

км. от града, по ж. п. линията София - Плевен - Варна. 

На километър и половина северно от града се намират следи от старото римско 

селище Калето, където са намерени късно римски монети от IV-V век, съдове за бита, 

украшения. Селището е имало връзка с големия римски град Улпия-Ескус, за което 

свидетелства римският път, водещ до него. 

За днешния град има предположения, че води началото си от ХVII в., както и 

твърдения, че селището е основано от преселници от близкото село Писарово, в 

началото на ХIХ век, вероятно по време на кърджалийски вълнения или на чумна 

епидемия. Описано е от Ф. Каниц през 1871г. като българско селище.  По-късно в него 

идват преселници от селата  Радомирци и Върбица от Плевенско; от Камено поле и 

Габъре, Врачанско.1 Отначало носи името „Махалата“, по-късно „Горум махала“ и 

„Писаревска махала“, а през 1957 г. е прекръстено на гр. Пелово. От 1978 г. е общински 

център, а от 1998 г. градът носи името Искър. 

Село Долни Луковит 

Селото лежи край р. Искър, на 10 км. източно от Кнежа, има автобусни връзки с 

Плевен, Червен бряг, Долни Дъбник,  и Кнежа. 

В землището на селото има няколко тракийски могили. На север от сегашното 

село Долни Луковит, на около един километър е съществувало римско селище от 

късно античния период със значителни размери. За това свидетелстват основите на 

крепост и други обществени сгради, които са разкрити при прокопаването на канала за 

водоснабдяването на с. Староселци. Освен това са намерени фрагменти от строителни 

материали и монети от I-ви до IV-ти век. /Монети от Константин Велики/. Римското 

селище се е намирало на главния римски път водещ от Улпия Ескус /днешното с. 

Гиген/ до Сердика /София/. И днес има следи от римския път. Разрушено е от варвари 

през IV-ти век. Името му е неизвестно, не са правени и археологически проучвания. 

Вероятно през VI-ти век, когато славяните минават река Дунав, в близост до това 

римско селище възниква славянско селце. На сегашната територия на Долни Луковит 

възникват още няколко малки славянски селца. 

През 1971, 72 и 73 години, Археологическият институт при БАН прави проучвания 

на славянските селища, разкопани са няколко некропола, разкрити и проучени са 

                                                 
1
 „Пелово“ – В: „Енциклопедия България“, Т.5, София, Изд. БАН, 1986г. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81
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повече от 50  гроба. Установено е, че тези славянски селища датират от IX-ти и Х-ти 

век.2  

Жилищни постройки, вероятно землянки, са били на мястото на сегашния II-ри 

стопански двор. При изкопни работи там са намерени пещи за хляб, двукамерна 

грънчарска пещ, фрагменти от керамични съдове и др. Това славянско селище е 

продължавало да съществува и през II-та Българска държава, както свидетелстват 

археологическите находки от XI до XIV век. 

Смята се, че селото е основано по време на Втората българска държава – 1186-

1396г.3 Според един турски документ от 1435 година, селото фигурира под името 

Луковит и се е състояло от 44 домакинства. В пътеписите на Евлия Челеби /17 век/ село 

Луковит се споменава под името - Лук дере, а в турски документ от 1634 година, се 

между имената на Бурдуците се среща и името на Иван-син на Стоян от Луковит. 

Идва период, когато сведенията за селото спират и вероятно в края на 17 век и 

първите десетилетия на 18 век то е изселено по неизвестни причини. Към средата на 

18 век има ново заселване от жители от предбалканските селца: така фамилията 

Янкуловци са от село Дрешан, Диловци, Ходжовци, Дупченовци и Боздуците - от Г. 

Луковит, Ивановци, Стояновци и Йотовци - от Камено поле, Потовци от Чумаковци и 

др. Новите заселници намират тук открити зидани кладенци, като са известни все още 

кладенците - Патовския, Чуфлигарския, Манчовския, Йончовския и др. 

В селото не е имало турско население. Административно се е числяло към 

Кнежа и Ряховска кааза /Оряховска околия/. Землището е било богато с пасища и 

гори, поради което населението се е занимавало със скотовъдство-овце, говеда, коне 

и по-малко земеделие. Хората са живели в малки уземни жилища /землянки/, които са 

запазени до Балканската и Първата световна воина.4,5 

                                                 
2
 виж  Живка Н. Въжарова "Славяни и прабългари /по данни на некрополите от VI - ХI в. на територията на 

България/.“ Издателство на БАН, София, 1976г 

3
 „Долни Луковит“ – В: „Енциклопедия България“, Т.2, София, Изд. БАН, 1981г. 

4
 Виж Общински план за развитие на Община „Искър“ за периода 2014-2020 

5
 Долни Луковит – В: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%

D0%B2%D0%B8%D1%82  

От 1829г. в селото има килийно училище, с първи учител – Петко Герчев от с. 

Камено поле. Това училище съществува до 1870г., когато е построена сградата на 

основното  училище. Читалището носи името “Хр. Ботев” и е създадено на 06 януари 

1924 год. Има черква от 1872г. 

Село Писарово (до 1934г. Песерово) 

Селото е разположено на 5 км. юг-югоизточно от гр. Искър, на 31 км. западно от 

Плевен. Автобусни връзки има с Плевен, Червен бряг, Искър, Кнежа, Горни Дъбник. 

В района на Писарово има следи от праисторическо селище – намерени са 

хромели, каменни оръдия, керамични фрагменти и др. На около 500м. западно от 

селото  и в м.“Менков геран“ има останки от антични селища. Непосредствено до 

селото е разкрит античен некропол, където е намерена сива керамика от стомнички, 

както и зидана гробница.6 

Днешното село съществува повече от 450 години. Съгласно легендата, името си 

носи от убита през османска власт в местността Тульово жена на име Пеца. Тя била 

заровена жива от турците в дълбок ров и първото име на селото било „Пецин ров“, по-

късно преименувано в Пецерово, а от 1934г. се нарича Писарово.   

Църквата в с. Писарово носи името на „св. Параскева“, построена е през 

1884г. По предания на жителите през 1908 г., от Балкана идва човек на име Стоянов, 

който се наема да построи църква с помощта на населението на селото. От село 

Ябланица идва поп Васил, който пръв оглавява църквата. В двора   се построява 

и училище, но само за деца в предучилищна възраст. След поп Васил идва поп Петър, от 

с. Боженците, завършил семинария в град Самоков, който остава свещеник в селото, 

участва във войната 1912-1915 г. и отново се завръща в с. Писарово.  

По предание, в село Писарово е имало училище още през последните години от 

османската власт, в дома на първия учител от селото – Цветко Лещарски. Първото 

светско училище в с. Писарово е построено през 1884 г. През 1908 г. се взема решение 

да се построи ново, по-голямо училище, тъй като тогавашното се оказва малко за 

големия брой ученици. С активното участие на селяните през 1910 г. е завършено 

строителството новото училище, което съществува и сега и носи името “Христо Ботев”. 

                                                 
6
 „Писарово“ – В: „Енциклопедия България“, Т.5, София, Изд. БАН, 1986г. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1908
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/1884
https://bg.wikipedia.org/wiki/1908
https://bg.wikipedia.org/wiki/1910
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Читалището носи името „Христо Ботев“ , основано е през 1905г. и има музейна 

сбирка. 

Село Староселци 

Село Староселци отстои на 10 км. северно от гр. Искър и 35км.северозападно от 

гр. Плевен. Има автобусни връзки с гр. Искър, гр. Плевен и гр. Кнежа. В зоната между 

селата Долни Луковит, Староселци и Бърдарски геран, Врачанско, се намират газо-

нефтени и нефтени залежи. 

На 2 км. източно от Староселци са били запазени два мегалитни паметника  - 

„Големите мрамори“ – около 20 и „Малките мрамори“ – 5-6. Днес са останали няколко 

фрагмента от тях. В местността „Латинска баня“, на 2 км. западно от селото има останки 

от антично селище и античен некропол – погребения чрез трупо-полагане и богати 

култови дарове. На 1,5км северно от селото, на площ от 3 дка има следи от антична 

крепост. 

Сведения за селото под имената „Ени Хисар и Истарусел има в турски регистри от 

1430г. и 1673г.   

В селото е запазена черквата „Св. Св. Кирил и Методий“, построена през 1869г. от 

майстор Алекси.7  

  Според друг източник8 началото на днешното село се счита 1390г. 

Първоначалното му име е Старо село, което означава, че неговите родове са създали и 

други селища в района. Предполага се, че на тази територия е имало старо римско 

селище. Днес близо до река Искър има останки от римска обществена баня. На север от 

селото се намира местността „Калето”, където личат останки от стара римска крепост. И 

до сега се намират останки от строителни материали, стари монети и др. Още 

съществуват каменните стъпала на крепостта, която е била и наблюдателница.  

Първото училище е основано преди 155 години и се е помещавало в една от 

килиите на църквата. След пожар в църковната килия, училището се помещава в частни 

домове до 1920 г., когато е построена първата училищна сграда. През 1941 г. е 

построена сградата на сегашното училище, което носи името „Христо Ботев”. 

                                                 
7
 „Староселци“ – В: „Енциклопедия България“, Т.6, София, Изд. БАН, 1988г. 

8
 По информация от  „Общински план за развитие на Община „Искър“ за периода 2014-2020“ 

 Има създаден от скулптор В. Димчева паметник на загиналите в 

антифашистката борба 1923-1944г., открит през 1967г. лобното място на Н. Доровски 1 

загинал през 1944г. , на 2 км. северозападно от селото, в местността „Черешака“ е 

обявено за историческо място. 

 

2.4.3 Анализ и диагноза на състиоянието на недвижимото културно-историческо 

наследство на Община Искър 

2.4.3.1 Анализ на съществуващите обекти на недвижимото културно наследство 

(НКН) по населени места 

2.4.3.1.1 Анализ на съществуващите обекти на недвижимото културно наследство (НКН) 

на гр. Искър 

В рамките на града съгласно списъкът, предоставен по административния ред от 

НИНКН с писмо изх. № 0800-1216(4)/23.03.2015г. са декларирани следните 

архитектурно-строителни паметници: 

▪ Къща на Петър Андреев Пъловски, корекция на името – Андрей Дило Диновски; 

▪ Къща на Дано Георгиев/Димитър Д. Голишарски; 

▪ Къща на Стефан Йотов, ул. Г. Димитров, №49; 

▪ Къща на Тодор Манчев, ул. Г. Димитров, №51; 

▪ Къща на Михаил Горанов Гешовски; 

▪ Къща на Горан Гетов/Мн. Михайлов; 

▪ Турско кафене – жилищна сграда на Ив. Джкуцански 

▪ Къща с магазин на Кръстю Ст. Дунаков 

▪ Хамбар към турска воденица - мелницата 

▪ Църква „Св. Димитър Солунски“, построена през 1837г., от 1970 е категоризирана 

като художествен, през 1975 е регистрирана като  архитектурно-художествена 

недвижима културна ценност. Тя е в процес на реставрация.9 

                                                 
9
 Виж Културни забележителности в общината - http://iskarbg.com/%D0%B7%D0%B0-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8

2%D1%83%D1%80%D0%B0/  

http://iskarbg.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://iskarbg.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://iskarbg.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
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Черквата „Св. Димитрий“ е изградена с лични средства от българския родолюбец 

Димитър Конов, чийто род се слави още от османско иго. Стените й са изографисани 

през 1847 г. от Димитър Доспевски.  По същото време – 1837г., в югозападната част на 

черковния двор е построено и килийното училище. Махленци участват активно в 

националноосвободителното движение. През 1872 г. в черквата е основан таен 

революционен комитет от Васил Левски. След едно посещение на В. Левски, 

участниците в революционния комитет са арестувани и отведени в околийския център 

Плевен. Църквата „Св. Димитрий” е регистрирана като недвижима културна ценност.10 

▪ Къща на Г. Димитров №11, пр. категория „За сведение“11 

 На територията на землището на град Искър съгласно справка от 

Автоматизираната информационна система „Археологи-ческата карта на България“ (АИС 

АКБ), предоставена с писмо изх. № 15-70-1/12.06.2016 г. на Национален Археологически 

Институт с Музей (НАИМ) към БАН  са регистрирани следните археологически  обекти, 

културно-исторически ценности12 в съотвените режими: 

В Режим А:  

Картон 0400488 – могила, тракийска култура в м. Пукалица с диаметър 30 м и височина 4 

м. Статут: културна ценност с национално значение; декларирана с РМС от 22.10.1962 г. 

                                                 
10

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4) ; 

http://iskarbg.com/%D0%B7%D0%B0-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D

1%83%D1%80%D0%B0/ 

11
 Според „Извадка от справочника за недвижимото културно-историческо наследство в област Плевен, съдържаща 

Списък на обектите на територията на община Искър със статут на недвижими културни ценности“, информация  

получена от МК - НИНКН, Изх.№0800-1216(4)/23.03.2015г. 

12
 Съгласно информация от РИМ – Плевен, изх.№АСД-10-206 от 14.04.2015 

Картон 0400490– могила с тракийска култура, могилини.Попада в местността 

Парцелите, на 2,6 км разстояние от населеното място. Площ в размер на 1 дка и с 

диаметър 30м и височина 6м. Културна ценност с национално значение; декларирана с 

РМС от 22.10.1962 г. 

Картон 0400489 – могила тракийска култура с диаметър 20 м и височина 2 м. в м. 

Парцелите, на 2,3 км. северно от града културна ценност с национално значение; 

декларирана с РМС от 22.10.1962 г  

В Режим Б: 

Картон 0400491- недвижима културна ценност с национално значение съгласно 

чл. 146, ал. 3 от ЗКН, разположена на 2,3 км разстояние от населеното място в м. 

Малкото Кале с площ от 28 дка. 

Картон 0400493  - Могила от Праисторията. Обект с неопределена функция; 

Селища и граждански постройки; Бронзова епоха;  попадаща в м. Пукалица с площ от 5 

дка, на  разстояние 5,2 км спрямо населеното място, недвижима културна ценност с 

национално значение съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН. Находки –землени огнища и 

керамични съдове. 

Картон 0400487 могила от Провинциалноримска култура. Обект с неопределена 

функция; Селища и граждански постройки; Късножелязна епоха;  попадаща в м. 

Пукалица с площ от 20 дка, на  разстояние 4,5 км спрямо населеното място,  недвижима 

културна ценност с национално значение съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Картон 0400486 - Обект с неопределени функции; Селища и граждански 

постройки;Провинциалноримска култура. разположение на 2,8 км от населеното място в 

м. Голямото кале с площ от 100 дка. Нахходки – керемиди, съдове и тухли. Недвижима 

културна ценност с национално значение съгласно чл. 146, ал.3 от ЗКН. 

Картон 0400494 - Антично селище – в мм Белият бряг, на 1 км. северозападно от 

града с плоя от 10 дка. Недвижима културна ценност с национално значение съгласно 

чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

▪ Античен некропол – на 1 км. североизточно от града; 

▪ Антично селище – в м. Пукалица, на 5 км. северно от града; 

▪ Антично селище – в м. Гамките, на 2,3км. южно от града; 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://iskarbg.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://iskarbg.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://iskarbg.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
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Картон 0400492 Обект с неопределена функция; Селища и граждански постройки; 

Късножелязна епоха; Провинциалноримска култура. разстояние спрямо населено място 

2,3 км разположено в  м. Гамките на плкощ от 10 дка Със статут на недвижима културна 

ценност с национално значение съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗК 

Картон 0400495 – Опитното поле на училището на  разстояние 2,4 км спрямо 

населено място. Площ: 20 дка. Обект с неопределена функция; Селища и граждански 

постройки; Късножелязна епоха; Провинциалноримска култура. Статут: културна ценност 

с национално значение съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Картон 0400511 Обект с неопределена функция; Селища от градски тип; 

Късножелязна епоха; Античност;  Провинциалноримска култура. Обект попадащ в м. 

Урушки въртоп Площ: 60 дка. Локализация спрямо населено място: разстояние 3,5км. 

Културна ценност с национално значение съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

В града има издигнати следните паметници, декларирани като исторически 

недвижими културни ценности13 съгласно списък и картотека на обектите, извадка 

от Националния регистър на военните паметници към Националния 

военноисторически музей за област Плевен:  

 

▪ Братска могила – паметник, открит след втората световна 

война, разположен в парка увековечава героите загинали в 

съпротивителното движение 1923-44г.; Поднасят се цветя на 9 

май. 

 

 

 

▪ Паметник на загиналите, в центъра на града, открит на 10 

октомври 1920 г., посветен на герои от войните; Поднасят се 

цветя на 9 май.  

 

 

 

 

                                                 
13

 Информация – Приложение 3, към писмо на МК- Изх.№0800-1216(4)/23.03.2015г.  

Рекапитулация: 

На територията на гр. Искър са регистрирани общо: 

●14 археологически недвижими културни ценности, сред които: 5 тракийски 

могили, 2 праисторически селища, 1 антична крепост, 3 антични селища, 2 антични 

некропола и 1 средновековно селище; 

● 10 архитектурно-строителни ценности, сред които 7 къщи, 1 къща с магазин, 1 

къща с турско кафене, 1 хамбар към турска воденица;  

● 1 архитектурно-художествен паметник – църквата „Св. Димитър“; 

● 2 исторически паметници – посветени на героите от войните; 

Общо регистрираните и декларирани недвижими културни ценности на 

територията на гр. Искър и неговото землище са общо 27 броя. 

2.4.3.1.2 Анализ на съществуващите обекти недвижими културни ценности на 

с.Долни Луковит  

В рамките на с. Долни Луковит са декларирани следните архитектурно-

строителни паметници:14 

▪ Къща на Борис Попов (учител и партиен деец); 

▪ Църква „Св. Георги“, 1889г, в списъка от 1970г.; в списъка от 1973г. – художествен 

паметник; 

 

▪ Крайпътна римска станция, м. Владимирово, 1,5км.северно от селото, обявена в 

ДВ, бр.88 от 9.11.1965г. за архитектурно строителен паметник от Античността и 

Средновековието, от местно значение; 

На територията на землището на с. Долни Луковит са регистрирани следните 

археологически  обекти, културно-исторически ценности:15 

 

В Режим А:  

▪ Тракийски могили – 4 броя; 

                                                 
14

 Според „Извадка от справочника за недвижимото културно-историческо наследство в област Плевен.. 

15
 Съгласно информация от РИМ – Плевен, изх.№АСД-10-206 от 14.04.2015 
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В Режим Б: 

▪ Праисторическо селище в м. Горната лъка, непосредствено до селото; 

▪ Праисторическо селище в м. Долната лъка в североизточния край; 

▪ Праисторическо селище  до Пеловската гора – 4 км. южно от селото; 

▪ Тракийско селище на десния бряг на р. Искър, 1км. северно;  

▪ Антично селище в м. Владимировото, 1 км. северно от селото; 

▪ Антично селище в м. Гостиля, 6 км. северно от селото; 

▪ Античен каптаж и водопровод в м. Сухата чешма; 

▪ Античен некропол в района на селото; 

▪ Средновековно селище в м. Полето – 8км северно от селото; 

▪ Средновековно селище в югозападния край на селото; 

▪ Средновековен некропол в м. Падина в южния край на селото;  

▪ Средновековен некропол в м. Циганските гробища на 500 м. северно от селото; 

▪ Средновековен некропол на 500 м. южно от селото в м. Зеленчуковите градини;16 

▪ Димова могила северно от селото, обявена с РМС№1711, 22.10.1962 за 

археологически паметник от национално значение;17 

                                                 
16

 До тук - съгласно информация от РИМ – Плевен, изх.№АСД-10-206 от 14.04.2015 

17
 Според „Извадка от справочника за недвижимото културно-историческо наследство в област Плевен, съдържаща 

Списък на обектите на територията на община Искър със статут на недвижими културни ценности“, информация  

получена от МК - НИНКН, Изх.№0800-1216(4)/23.03.2015г. 

 

Картон 10001589 – м. Пъртенски геран 

 Обект с площ близо 170 дка  и  Селище с площ над 5 дка (коме, лагус и др.); 

Античност; Kъсна античност, на 13 км разстояние от населеното място. Културна ценност 

с национално значение съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН 

В с. Долни Луковит има издигнати следните паметници, декларирани като 

исторически недвижими културни ценности: 

 

 

 

 

 

 

▪ Партизанско скривалище – обявено в ДВ бр.63 от 10.08.1973г. за исторически 

паметник от местно значение;18  

▪ Паметник от Йохан Батек (скулптор), открит 1924г.; На 2 юни се прави  панихида в 

памет на загиналите през войните 1912-1913 и 1915-1918г.19 

                                                 
18

 Според „Извадка от справочника за недвижимото културно-историческо наследство в област Плевен,.. 

19
 Информация – Приложение 3, към писмо на МК- Изх.№0800-1216(4)/23.03.2015г.  



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР             ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

 41 

 

▪ Паметник с проектант и изпълнител Красимир Илиев Яков, открит 1985 г. На 2 

юни,  прави се панихида в памет на загиналите през отечествената война 1944-45 г.20 

Рекапитулация: 

На територията на с. Долни Луковит са регистрирани общо: 

●19 археологически паметника на културата, сред които: 4 тракийски могили, 3 

праисторически селища, 1 тракийско селище, 2 антични селища, 1 античен каптаж, 1 

античен некропол и 2 средновековни селища, 3 средновековни некропола; 1-Димова 

могила, паметник от национално значение; 1 крайпътна римска станция – архитектурно-

строителен паметник от местно значение; 

● 1 архитектурно-строителен паметник – къща;  

● 1 архитектурно-художествен паметник – църквата „Св. Георги“; 

● 3 исторически паметници на културата – 1 скривалище и 2 паметника, посветени 

на героите от войните; 

Общо регистрираните и декларирани недвижими културно-исторически 

ценности на територията на с. Долни Луковит и неговото землище са общо 24 броя. 

2.4.3.1.3 Анализ на съществуващите обекти на недвижимото културно 

наследство (НКН) на с.Село Писарово (до 1934г. Песерово) 

В рамките на с. Писарово са декларирани следните архитектурно-строителни 

паметници:21 

                                                 
20

 Информация – Приложение 3, към писмо на МК- Изх.№0800-1216(4)/23.03.2015г 

21
 Според „Извадка от справочника за недвижимото културно-историческо наследство в област Плевен.. 

▪ Къща на Гето Иванов Панков 

▪ Къща на арх. Овчаров; 

▪ Църква „Св. Параскева“/ Никола, 1916 , в списъците от 1970г. - художествен 

▪ Лобно място на Трифон Костов – 4км. източно от селото, ДВ.бр.63 от 

10.08.1973г., исторически паметник от местно значение; 

 

На територията на землището на с. Писарово са регистрирани следните 

археологически  обекти, културно-исторически ценности:22 

В Режим А:  

▪ Тракийски могили – 4 броя; 

Картон 0400443 -   могила с диаметър 30 м и височина 4 м. в  м. Раделница; 

културна ценност с национално значение; декларирана с РМС от 22.10.1962 г. 

Картон 0400444 – Могила с диаметър 35 м и височина 3 м.  в м. Луньов камък 

разстояние 2,4 км от населеното място.  Културна ценност с национално значение 

В Режим Б:  

▪ Праисторическо селище  в м. Свинарниците на 1 км. Западно от селото; 

▪ Праисторическо селище в м. Друма, на 2 км. югозападно от селото; 

▪ Антично селище на 1 км. южно от селото в м. Банята 160◦ 

Картон 0400441 -  Антично селище на 2,5 км. южно от селото в м. Банята 160◦, 

площ 10дка, културна ценност с национално значение съгласно чл. 146, ал.3 от ЗКН. 

Картон 0400442 - Селища от градски тип; Късножелязна епоха; 

Провинциалноримска култура на 2,4 км. южно от селото в м. Банята 180, площ 40 дка. 

Културна ценност с национално значение съгласно чл. 146, ал.3 от ЗКН. 

Картон 0400440 - Обект с неопределена функция; Селища от градски тип; 

Късножелязна епоха; Провинциалноримска култура, находящ се в. м. Менков геран на 

разстояние 4,5 км от населеното място с площ от 70 дка. Културна ценност с национално 

значение съгласно чл. 146, ал.3 от ЗКН 

                                                 
22

 Съгласно информация от РИМ – Плевен, изх.№АСД-10-206 от 14.04.2015 
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В с. Писарово има издигнати следните паметници, декларирани като 

исторически паметници на културата: 

           ▪ Паметна плоча поставена на фасадата на сградата на кметството, 

посветена на 

Нанко Костов Иванов 11.ІІІ.1921г.- 13.ІІІ.1945г. , убит във великата отечествена 

война;23 

 

   

В района на Писарово , в местностите „Ойлаковец“, „Крачуновска млака“, „Горната 

перилка“, „Бента“, „Общински ливади“, растат отделни вековни дървета летен дъб на 

възраст 170-320 години, с височина 15-22м. и обиколка 2,5м -  4,8м. Обявени са за 

природни забележителности.24 

Рекапитулация: 

На територията на с. Писарово са регистрирани общо: 

●7 археологически паметника на културата, сред които: 4 тракийски могили, 2 

праисторически селища, 3 антични селища, 1 античен некропол и 1 средновековно 

селище;  

● 2 архитектурно-строителни паметника – къщи;  

● 1 архитектурно-художествен паметник – църквата „Св. Параскева“; 

● 2 исторически паметника на културата – 1 лобно място и 1 паметна плоча.  

                                                 
23

 Информация – Приложение 3, към писмо на МК- Изх.№0800-1216(4)/23.03.2015г  

24
 По информация от  „Общински план за развитие на Община „Искър“ за периода 2014-2020“ и 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D

0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD) 

 

Общо регистрираните и декларирани недвижими културно-исторически ценности 

на територията на с. Писарово и неговото землище са общо 16 броя. 

 

2.4.3.1.4 Анализ на съществуващите обекти на недвижимото културно 

наследство (НКН) на с.Староселци 

В рамките на с. Староселци са декларирани следните архитектурно-строителни 

паметници:25 

 ▪ Къща на Петър Милов; 

 ▪ Къща на Димитър Кнежки; 

 ▪ Къща на Михаил Йонов; 

▪ Къща на Дядо Поко Кнежки (Димитър Христов); 

▪ Къща на Петър Лилов (Лило Петров); 

▪ Църква от 1871г. Списък от 1975г, Паметник на културата;  

Църква „Св. Кирил и Методий“ Списък от 27.04, 1979г, архитектурно строителен 

и художествен паметник на културата; Писмо №65 от 11.01.1980г. Художествен 

паметник на културата, Писмо №4440 от 24.11.1981г. архитектурно-строителен паметник 

на културата.  

  

 

 

 

 

 

На територията на землището на с. Староселци са регистрирани следните 

археологически  обекти, културно-исторически ценности:26 

  

                                                 
25

 Според „Извадка от справочника за недвижимото културно-историческо наследство в област Плевен.. 

26
 Съгласно информация от РИМ – Плевен, изх.№АСД-10-206 от 14.04.2015 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
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В Режим А:  

▪ Надгробни могили – 2 броя; 

 Картон 10001636 – петропровод над р.Искър27 Обект при петролопровод над р. 

Искър. Открито е селище с площ над 5 дка (коме, лагус и др.); Ранножелязна епоха, 

Късножелязна епоха, Късна бронзова епоха; Късна античност. Разстояние спрямо 

населено място - 3,1 км Културна ценност с национално значение съгласно чл. 146, ал. 3 

от ЗКН 

В Режим Б:  

▪ Праисторическо селище, на 1,5 км. западно от селото; 

▪ Антично селище в м. „Латинската баня“, на 2 км. западно от селото; 

▪ Античен некропол в м. “Латинската баня“, на 2 км. западно от селото 

▪ Антична крепост на 1,5 км. западно от селото. 

Картон 10001590 -  м. Тончовски геран на  разстояние 3,7км спрямо населено 

място.  Площ от 320 дка . Съоръжения и находки – многоцентрично групиране на 

находките, голяма  концентрация. Селище с площ над 5 дка (коме, лагус и др.); 

Праистория; Бронзова епоха; Желязна епоха; Римска епоха; Късна античност. 

Културна ценност с национално значение съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН 

В с. Староселци има издигнати следните паметници, регистрирани или 

декларирани като исторически паметници на културата:  

▪ Лобно място на Никола Доровски, 2км.северозападно от селото, ДВ бр.63 от 

10.08.1973г., исторически паметник от местно значение28; 

▪ Паметна плоча, в памет на загиналите във войните от с. Староселци 1885-

1945г.,29 построен през  2007 г. 

                                                 
27

 Картоните се цитират по: Справка за регистрираните в АИС "АКБ" археологически обекти.  
28

 Според „Извадка от справочника за недвижимото културно-историческо наследство в област Плевен.. 

29
 Информация – Приложение 3, към писмо на МК- Изх.№0800-1216(4)/23.03.2015г 

 

 

 

Рекапитулация: 

На територията на с. Староселци са регистрирани общо:  

● 6 археологически паметника на културата, сред които: 2 надгробни могили 

1 праисторическо селище, 1 антично селище, 1 античен некропол и 1 антична 

крепост;  

● 5 архитектурно-строителни паметника – къщи;  

● 1 архитектурно-художествен паметник – църквата „Св. Св. Кирил и 

Методий“; 

● 2 исторически паметника на културата – 1 лобно място и 1 паметна плоча.  

Общо регистрираните и декларирани недвижими културно-исторически 

ценности на територията на с. Писарово и неговото землище са общо 12 броя. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ЦЯЛАТА ОБЩИНА ИСКЪР 

На територията на  община Искър са регистрирани, декларирани и обявени в 

Държавен вестник общо: 

● 50 археологически недвижими културни ценности сред които: 

1 - Димова могила, недвижима културна ценност от национално значение; 

13 тракийски могили; 

2 надгробни могили 

8 праисторически селища; 

1 тракийско селище; 
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2 антични крепости; 

9 антични селища; 

5 антични некропола; 

1 античен каптаж;  

1 крайпътна римска станция; 

4 средновековни селища; 

3 средновековни некропола; 

● 18 архитектурно-строителни недвижими културни ценности, сред които: 

15 - архитектурно-строителни – къщи;  

1 къща с магазин,  

1 къща с турско кафене,  

1 хамбар към турска воденица;  

● 4 архитектурно-художествени паметници – църквите в 4-те селища - „Св. 

Димитър“; „Св. Георги“; „Св. Параскева“ и „Св. Св. Кирил и Методий“;  

● 9 исторически недвижими културни ценности, сред които: 

4 посветени на героите от войните; 

1 скривалище  

2 лобни места  

2 паметни плочи.  

 

Общо на територията на Община Искър са установени по списъци:  

50 археологически културно-исторически ценности;  

18 архитектурно-строителни;  

  4 архитектурно-художествени и  

  9 исторически паметници и паметни места 

81 броя недвижими културно-исторически ценности. 

 

2.4.3.2 Констатация:  

 Списъците на територията на община Искър с обектите, със статут на 

недвижими архитектурно-строителни и художествени паметници на културата, по 

смисъла на чл.12 от ЗПКМ и притежаващи статут на НКЦ – Приложение 1, извадка от 

Справочника за недвижимо културно наследство в област Плевен, са стари – в тях 

фигурират обекти придобили квалификацията си на ПК/НКЦ от 1962, 1965, 1970, 1973,   

до последна дата 24.11.1981г. 

Същото се отнася и за списъците с археологическите паметници на 

културата, които носят подписите на директорите на АИМ - проф. д-р В. Велков и НИПК- 

арх. Е. Москова, т.е. те са регистрирани в периода  от 1991 до 1993 г., когато и 

двамата са директори.  

Съгласно писмо на директора на НАИМ – БАН, 21 от археологическите 

паметници на културата са идентифицирани и картирани в „Археологическата 

карта на България; Обаче, 16 от тези регистрационни карти за археологическите 

обекти са изготвени именно до 1993г., като са с твърде приблизителна 

локализация и без прецизен картен материал.30 Само 5 от археологическите карти 

са прецизно картирани. 

В същото писмо се предупреждава, че „предоставената информация е единствено 

за обекти, регистрирани в АИС АКБ, в резултат на инцидентни теренни проучвания. На 

територията на общината не са правени системни издирвания на археологически 

обекти…“ В случай че прецените, че предоставената информация за археологическите 

обекти не е достатъчна, може да инициирате актуализация на данните…“31 

Следва да се отбележи също и липсата на координация между отделните 

списъци, изготвяни по различно време, както и голямата вероятност от дублиране 

на обектите, поради цитирането на различни данни, като названия на местностите, 

посоки, разстояния, землища и пр. Липсата на координация е довела и до загуба или 

отпадане от списъците на недвижими културни ценности, като например- 

                                                 
30

 Виж писмо на директора на НАИМ при БАН доц. д-р Л. Вагалински до Кмета на община Искър, инж. В. Йорданов, 

от  08.06.2015 

31
 Пак там 
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мегалитните паметници източно от с. Староселци, участъци от римския път 

водещ до големия римски град Улпия - Ескус. 

 Както се вижда от рекапитулацията, археологическите обекти на 

територията на общината са 50 на брой – с други думи, повече от половината се 

нуждаят от идентификация и картиране. 

 

2.4.3.3 Диагноза на състоянието на недвижимото културно-историческо 

наследство (НКН) 

Недвижимото културно наследство на територията на община Искър обхваща 

широка палитра от културно-исторически обекти:  

Археологически – от мегалитни паметници, праисторически, тракийски, антични, 

средновековни могили, селища, крепости, некрополи – до крайпътни станции, каптажи, 

следи от римски пътища, от жилищни постройки, пещи, бани и т. н. Повечето от тях са 

недвижими културно-исторически ценности от национално значение; 

Архитектурно-строителни – това са най-вече къщи, има хамбар към воденица, 

къща с кафене и къща с магазин; Всички са от местно значение. 

Архитектурно –художествени – това са 4-те църкви съответно в четирите 

селища: „Св. Димитър“; „Св. Георги“; „Св. Параскева“ и „Св. Св. Кирил и Методий“;  

Исторически обекти: най-вече паметници и паметни плочи посветени на 

падналите във войните; лобни места; 

Необходимо е, за да да се състави пълна база данни за капацитета на 

културно-историческото наследство да се извършат следните стъпки: 

-  да се актуализират списъците с недвижимите културни ценности; 

- да се съставят досиета и паспорти на всички недвижими ценности, с пълно 

графично и текстово описание; 

- да се извърши пълен анализ на състоянието им; 

- да се преценят необходимите мерки за осигуряване на тяхната 

консервация, реставрация, иновация или адаптация към нови нужди; 

- да се определят зоните с капацитет за развитие на културен туризъм 

2.4.4 Анализ и диагноза на състоянието на движимото и неосезаемото културно-

историческо наследство на община Искър 

2.4.4.1 Анализ на съществуващите обекти, съхраняващи движимото и 

неосезаемото културно-историческо наследство: 

2.4.4.1.1 На територията на община Искър има следните институции, в които 

се съхраняват движими и неосезаеми – духовни културно-исторически ценности, а 

именно:  

- Във всичките четири селища – гр. Искър и селата Долни Луковит, 

Писарово и Староселци  има читалища, които разполагат с добър сграден фонд. Това 

са: в гр. Искър – Читалище „Ламби Кандев – 1893“, Староселци – „П. Р. Славейков - 

1926“, Писарово – „Христо Ботев – 1905“, Долни Луковит – „Христо Ботев – 1924“32 

В читалищата се работи за съхраняване на движимото и духовно 

историческо и културно наследство в района на общината. 

Към читалищата са формирани танцови състави и певчески групи, които 

често участват във фестивали и събори на регионално и национално ниво. 

Единственият по-голям фестивал, който се организира на територията на област 

Плевен, е националният фестивал на клубовете за народни танци „Мизия 

танцува”, на който участват танцови групи от общината. 

 Пак към читалищата са установени местни традиции, като организиране на 

„Ден на самодееца“, “Лятна занималня”, Традиционен земеделски събор, 

Пролетна изложба на животни, Юнски празници и др. 

●Към читалището в гр. Искър има група за автентичен фолклор, 

пресъздаваща местните традиции и обичаи; 

● Към читалището в с. Писарово действа Постоянна етнографско-

историческа сбирка; Повече от 50 години в читалището в с. Писарово съществува 

женски певческа група, която след дълго прекъсване е възобновена през 2005 година; 

● В читалището на с. Долни Луковит има Историческа сбирка, където се 

съхраняват експонати от времето на Римската империя;33 Читалището  

                                                 
32

 Виж АНАЛИЗ - ЧИТАЛИЩА – 2007г., Кратка справка /представяне на общината и читалищата в нея/ , Община 

Искър, стр. 26 – В: http://chitalishta.com/images/events/128/analiz_pleven_2007.pdf 

33
 По информация от  „Общински план за развитие на Община „Искър“ за периода 2014-2020“ 

http://chitalishta.com/images/events/128/analiz_pleven_2007.pdf
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съхранява музейна сбирка дарена от покойния майстор – бъчвар Пъшо Николов, член 

на Задругата на майсторите. 

Читалище „Хр. Ботев“ в с. Долни Луковит 

- Към всяко от читалищата има библиотеки.  

В библиотеката на читалище „Ламби Кандев“ в гр. Искър е организирана 

видеотека, организират се литературно-творчески вечери и четения.  

През последните години 10 местни поети публикуват „Антология „Читалищни 

поети“;  

Създадена е „Галерия личности“, в която са събрани трудове и творби  на 

хора, 

родени в гр. Искър, чието творчество е от национално значение, като проф. 

Димитър Лилов, проф. Васил Халачев, проф. Георги Наумов, художниците Цветан 

Цеков – Карандаш, Сашо Рачев, Емилия Панайотова и др. 

Към библиотеката на читалището действа богата архивна читалня в която се 

намират книги-уникати и архивни материали, свързани с читалището и града;34 

Фондът на библиотеките, общо взето във всички читалища обаче, е остарял, 

книгите са от минали години и не задоволяват читателския интерес.35  

Според Общинския план за развитие на община Искър за периода 2014-2020г.  

и целта за създаване на „Модерна база за съвременни образователни и културни 

услуги на населението“, е предвиден  Проект „Читалищата – информационни и 

                                                 
34

 По информация от  „Общински план за развитие на Община „Искър“ за периода 2014-2020“ 

35
 АНАЛИЗ - ЧИТАЛИЩА – 2007г., Кратка справка /представяне на общината и читалищата в нея/ , 

Община Искър, стр. 26 – В: http://chitalishta.com/images/events/128/analiz_pleven_2007.pdf 

културни центрове на община Искър“, където се предвижда обновяване и 

дигитализиране на библиотечния фонд, превръщането на им в публични зони за 

безжичен достъп до интернет, създаване и развитие на иновативни културни събития 

и продукти. 

- Във всяко селище има основно училище и детска градина, а в гр. 

Искър 

и СОУ. Училищата са следните: СОУ „Хр. Смирненски“ – гр.Искър, ОУ „В. 

Левски“ – Долни Луковит, ОУ „Христо Ботев“ – Староселци, НУ „Христо Ботев“ – 

Писарово. 

За училищата и детските градини в Общинския план за развитие се предвижда 

Проект „Повишаване квалификацията и уменията на мениджърския и педагогически 

състав да формулират защитават и управляват проекти насочени към подобряване и 

усъвършенстване на образованелните услуги в общината“. 

Би могло да се предвидят мерки, свързани с културно-историческото 

наследство на територията на общината като:  

- Квалифакационни курсове на учители-пенсионери и насочването им в  

областта на туристическия бранш; 

- Образователни и възпитателни инициативи за учениците, свързани с 

опазването на културно-историческото наследство;  

 

Основно училище в с. Долни Луковит 

 

http://chitalishta.com/images/events/128/analiz_pleven_2007.pdf


ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР             ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

 47 

 

Основно училище в с. Староселци. 

 

2.4.4.1.2 Постоянни празници, отбелязвани според културния календар в 

Община Искър36  

Във всяко от селищата в община Искър действа по една православна църква, 

която ежегодно отбелязва патронния си празник: 

- Патронният празник на църквата „Св. Параскева“ в с. Писарово се чества с 

литургия и курбан за населението, на 14 Октомври - Петковден - Св. Параскева-Петка 

Търновска; 

- Патронният празник на църквата „Св. Димитрий Солунски“ в гр. Искър се чества 

на деня на Св. великомъченик Димитър  Солунски Чудотворец – на 26 

октомври; 

- Патронният празник на църквата „Св. Георги“ в с. Долни Луковит се чества на 6 

май Гергьовден 

- Патронният празник на църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ – в с. Староселци 

се чества на 11 май; 

- На 1.05. в Местността „Тульово“ жителите на с. Писарово организират 

Традиционен земеделски събор; В жертва се принася агне, за плодородна 

година и богата реколта, раздава се курбан чорба, провеждат се надпявания, 

                                                 
36

 Общински културен календар на Община Искър за 2015г - 

http://iskarbg.com/download/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%20%D0%

BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1

%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202

015.pdf 

пехливански борби и др. Има перспектива съборът да бъде превърнат в 

международен.37 

- През м. май на Футболното игрище в с. Долни Луковит се провежда Пролетна 

изложба на животни, организирана от местното животновъдно дружество 

и националния селекционен сектор; 

- На площада в центъра, пред читалището, ежегодно се състоят Юнски 

празници на гр. Искър; те се отбелязват с  Концерт на самодейни колективи  и 

Тържествен концерт – заря; 

- На 24 и 25.10. Читалище Хр. Ботев в с. Писарово организира Традиционен 

събор;  

За отбелязване на празници и тържества, гр. Искър разполага с Културно 

развлекателен комплекс;  

Някои от празниците се отбелязват освен в читалищните салони, също така и в 

Младежкия клуб – гр. Искър, Пенсионерските клубове в гр. Искър и в с. Писарово. 

 На 9 май се поднасят цветя пред Братската могила и паметниците на 

загиналите в във войните в гр. Искър; Тази дата се отбелязва под надслов “На чаша 

руски чай”; На 9ти Май в с. Староселци традиционно се отбелязва годишнината от 

края на Втората световна война, с тържествен концерт, беседа и среща с ветераните 

                                                 
37

 По информация от  „Общински план за развитие на Община „Искър“ за периода 2014-2020“ 

http://imenidni.eu/den/v4bb
http://imenidni.eu/den/v4bb
http://iskarbg.com/download/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202015.pdf
http://iskarbg.com/download/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202015.pdf
http://iskarbg.com/download/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202015.pdf
http://iskarbg.com/download/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202015.pdf
http://iskarbg.com/wp-content/uploads/2015/05/pateka-092.jpg
http://iskarbg.com/wp-content/uploads/2015/05/pateka-092.jpg
http://iskarbg.com/wp-content/uploads/2015/05/pateka-092.jpg
http://iskarbg.com/wp-content/uploads/2015/05/pateka-092.jpg
http://iskarbg.com/wp-content/uploads/2015/05/pateka-092.jpg
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– участници във войната.38 На 2 юни се прави панихида за падналите във войните при 

паметниците в с. Долни Луковит; 

Определено влияние върху развитието на културния туризъм биха могли да 

окажат разположените в близост културни коридори, отразени в Националната 

концепция за пространствено развитие на Република Българи, а именно – „Дунавско 

културно направление“, „Ловеч – Плевен – Гиген“ и „Габрово – Велико Търново 

– Русе.“. 

2.4.4.2 Констатации 

Съществуващият потенциал от движимо и неосезаемо културно-

историческо наследство явно не е достатъчно проучен, разгърнат и въведен в 

действие, в полза на устойчивото развитие на общината.  

Например, не са изведени специфични, уникални за района етно-

продукти,  не са възродени специфични занаяти, специфична кухня и кулинарни 

специалитети, и др. 

Не е съставена база данни с пълната палитра от обекти на движимото и 

неосезаемо наследство. 

Не се търси съчетаване на видовете традиционен и алтернативен 

туризъм; 

 Независимо от наличните благоприятни условия – чиста природна 

среда; защитени местности и територии –Защитена Зона „Река Искър“, която обхваща 

териториите по поречието на река Искър и преминава през три от четирите населени 

места в общината; Защитена местност „Ормана”, която се намира в близост до с. 

Староселци; два микроязовира - единият в землището на гр. Искър, със залята площ 

49,826 дка, неизползваем, но в добро състояние, а другият - в землището на с. 

Староселци, със залята площ 130,153 дка, в добро състояние; баластриерите край р. 

Искър при с. Писарово, които са включени в Списъка на водоемите за любителски 

риболов в страната; Язовир Горни Дъбник; два минерални извора; както и 

екологосъобразно селско стопанство, добре развито животновъдство – те не са 

използвани достатъчно активно за отдих, за еко и селски туризъм, за риболов, 

                                                 
38

http://iskarbg.com/%D0%B7%D0%B0-
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за бране на билки и други подобни; нито за съчетаване на видовете туризъм.                    

През май, 2015г. са започнали строителните дейности  на обекта “Туристическа 

екопътека  “Тульово” – природа, сказания, легенди и съвременности”. 

Маршрутът на туристическата екопътека е с дължина 6 320 м. Началото започва от 

землището на гр. Искър и продължава до землището на с. Писарово.39 

Разработена и организирана е и една тематична пътека до местността „Калето“ 

с останки от стара римска крепост, на север от с. Староселци, останки от римска 

баня, в близост до р. Искър, килийното училище в с. Долни Луковит и църковен 

храм „Св. Димитрий“ в гр. Искър, който е на 150 години. 

Това са единични примери, общо констатацията е, че  туризмът не е 

достатъчно развит, не съществуват условия за приемане на туристи на 

територията на общината за по-дълъг престой от време, поради недоразвита 

хотелиерска и ресторантьорска услуга. 

В областта на хотелиерството и ресторантьорството броят на регистрираните 

предприятия - ресторанти, кафенета и обекти за бързо хранене  е малък и крайно 

недостатъчен.   

 

За сега единственото място за настаняване на туристи е хотелският комплекс 

„Чекръците“, намиращ се на 3 км. от гр. Искър, до второкласен път между гр. Плевен и 

гр. Видин, който свързва града и със съседните общини Кнежа и Долни Дъбник, освен с 
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областния център гр. Плевен. Има мотел с капацитет от 10 легла, ресторант със 70 

места, кафе-бар и охраняем паркинг. Към комплекса предстои откриване на хотел с още 

40 места за настаняване.  

Същевременно, на територията на общината има голям процент необитаеми 

жилищни сгради – в с. Староселци той е най-голям -36,45%   а в гр. Искър - 25,77% , 

Част от тези необитаеми жилищни сгради, при развитие на туристически културни 

маршрути представляват потенциал за превръщане в „къщи за гости“, частни и 

семейни хотели, еко-къщи, вили, хостели, ханове, винарни, механи, кулинарни 

къщи, семейни ферми и пр.  

Към неблагоприятните условия за развитие на туризма следва да се прибавят и 

затруднените пътно-транспортни комуникации, липсата на ж. п. гари  и автогари на 

територията на общината. През територията на общината минава един второкласен и 

два третокласни пътя. Чрез второкласния път става връзката с Е-79 и Е-83, чрез които 

общинските селища се свързват с областния център Плевен,  с гр. Враца и Столицата. 

На територията на общината няма туристически атракции. Към настоящия 

момент са в процес на изпълнение два проекта, финансирани по Мярка 313 

„Насърчаване на туристическите дейности“ от Програма за развитие на селските райони 

2007-2013 г.: 

Няма създадена комплексна туристическа услуга, единен туристически 

продукт на базата на културно-историческото и природно наследство, независимо, 

че туризмът е определен за приоритетен отрасъл за общината.40  

Не са набелязани мерки за обвързване и координиране на базата данни за 

културното наследство и природните забележителности, на туристическите 

маршрути със съседните общини, с цел създаване на мрежа за обмен на туристи, 

както и за трансгранично сътрудничество на базата на културния туризъм. 

 

2.4.4.3 Диагноза на състоянието на движимото и нематериално 

културно-историческо наследство 

Съгласно Общинския план за развитие на община Искър, се предвижда 

изграждане на туристическа инфраструктура – Общински туристически център с 
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 Пак там - „Общински план за развитие на Община „Искър“ за периода 2014-2020“ 

изложбена колекция от автентични народни носии и предмета на бита и местните 

занаяти; и туристическа еко - пътека „Тульово“; 

Предвиждат се и следните проекти, имащи пряко или косвено отношение към 

движимото и неосезаемо културно наследство:  

- Превръщане на „Читалищата в информационни и културни центрове на 

община Искър“; 

- „Изграждане на център по изкуства и занаяти в община Искър с 

туристическа цел“; 

- „Изграждане на Център за представяне на местното културно и природно 

наследство в община Искър“; 

-  „Изграждане на зелени площи и места за отдих на населението в града и 

селата в община „Искър“; 

- „Изграждане на маршрути за пешеходен, велосипеден и риболовен туризъм 

в община Искър“; 

-  „Подкрепа за развитие на туристическите услуги, включително чрез 

възстановяване или изграждане на нова туристическа инфраструктура“; 

- „Оценка на възможностите за развитие на туризъм и туристически услуги в 

общината и стратифицирането им в програма, описваща възможностите за между 

общински, публично-частни и регионални партньорства за постигане на очертаните 

възможности.“41  

Необходими мерки за активизиране и използване на Движимото и 

Неосезаемо 

Културно наследство:  

Необходимо е проучване на потенциала и съставяне на единна информационна 

банка за движимото и неосезаемо културно наследство на територията на община 

Искър; 
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 Пак там - „Общински план за развитие на Община „Искър“ за периода 2014-2020“ 
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На второ място е нужно съставяне на програма за активизиране на културното 

наследство в полза на културния, селски и еко-туризъм; 

Препоръчително е обвързване на културните маршрути и базата данни с тези 

на съседските общини с цел взаимодействие и привличане на по-голям туристически 

интерес;  

Наложително е привличането на инвеститорски интерес към създаване на 

туристическа инфраструктура; 

2.4.5 Културно – историческо наследство в контекста на НКПР 

Определянето на културните оси в Окончателния проект на ОУПО Искър, следва 

да разглежда пространственото разположение на общината и културните й направления 

в контекста на НКПР. 

Местоположението на община Искър в обхвата на област Плевен, определя 

нейното близко местоположение до един от значимите културни коридори в Югоизточна 

Европа – Дунавския. Областта е част от Северозападния регион от ниво 2, който е най-

близкият до Западна и Централна Европа, като частично попада в европейския супра-

регион от Черноморския басейн. През територията на Северозападен регион преминават 

Дунавския културен маршрут, Европейските пътища на европейското наследство, 

Зеленият пояс, който е най-дългата хабитатна верига в Европа, Западният 

трансбалкански културен коридор.  

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР), 

потенциал за развитие на културния туризъм, в т.ч. и икономика има засилване връзките 

по долното течение на р.Дунав и респективно корабоплаването. Това може да стане чрез 

обвързване на историческите градове и крепости по маршрутите:  Монтана-Белоградчик-

Кула-Видин (връзката Долни Дунав – Рим) и Видин-Сердика (София) – Одрин. В региона 

се намират и важни за българското Възраждане и освободителните войни места и 

маршрути.  

Двата обособени в НКПР оси на значими културни напластявания, намиращи се в 

близост до община Искър са следните: единият северно, по протежението на р.Дунав и 

вторият – източно по оста Гиген-Плевен-Ловеч. Предвидените в ОУПО Искър оси на 

връзки с други обекти на територии с КИН са ориентирани към посочените в НКПР оси. 

 

2.4.6 Прогноза – предложение за обособяване на защитени територии за опазване 

на културното наследство; 

2.4.6.1 Културно – историческо наследство в контекста на ОУП община Искър 

Основните насоки в направление „Културно-историческо наследство“ са групирани 

в два взаимно обвързани сектора: „Проучване, опазване и експониране на КИН“ и 

„Социализация на КИН“. 

Стратегическата цел на направлението „КИН“ е идентификация, защита, 

съхранение, популяризация и предаване на бъдещите поколения на културното 

наследство, разположено на територията на община Искър, във взаимна обвързаност с 

другите функционално-пространствени системи и със стратегиите в областта на КИН от 

надобщинско ниво (регионални, национални и европейски). 

Задачата на ОУПО Искър по отношение на значението на културното наследство 

е да идентифицира изградените вътрешни и външни свързаности на историко-

географските дадености и на структурата на видовете недвижимо културно наследство 

на територията на общината, да оцени степента на тяхното състояние, пригодност и 

капацитет като ресурс за устойчиво развитие на територията на общината. 

Основните политики в областта на културното наследство следва да бъдат: 

 Определяне на културните и историческите ландшафти; 

 Определяне и проучване на архитектурно-строителните НКЦ; 

 Определяне и проучване на структурите на археологическите НКЦ; 

 Определяне и проучване на мемориалните НКЦ; 

 Определяне и проучване на етнографски, исторически и художествени НКЦ; 

 определяне на специфични устройствени режими за защита и опазване на 

идентифицираните структури и обекти на недвижимото културно наследство Определяне 

на мерки за защита от рискови неблагоприятни въздействия върху НКЦ и 

експозиционната им среда; 

 подходящо експониране на културните ценности; 

 създаване на локални културни маршрути и интегрирането им в 

националната мрежа на културното наследство и в европейските културни коридори; 
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 създаване на устройствени условия за взаимна обвързаност на КИН с 

другите функционално-пространствени системи и със стратегиите в областта на КИН от 

надобщинско ниво (регионални, национални и европейски). 

 

2.4.6.2 Оценка на потенциала на културното наследство за устойчиво развитие 

на общината. 

Наличният капацитет от културно наследство би могъл да се превърне в 

икономически лост за устойчиво развитие на община Искър в следните 

направления: 

Туризъм  

1. Съставяне на актуална база данни за наличните културно-

исторически ценности на територията на общината, включваща обектите на 

недвижимо, движимо и неосезаемо културно наследство; Най-добре е тази 

база да е интегрална информационна база за туризъм и да включва всички 

обекти на традиционен и алтернативен туризъм на територията на общината; 

2. Организиране на тематична информационна мрежа, свързана с 

културното наследство,  със съседните общини – на север с община Долни 

Митрополия, на юг с община Червен Бряг, на изток с община Долни Дъбник и 

на запад с Кнежа; 

3. Съставяне, апробиране и менажиране на актуални културни 

маршрути с най-атрактивните обекти на културно наследство, например 

„Древна обетована земя“, включващ най-атрактивните археологически 

ценности – мегалити, праисторически селища, тракийски могили, римски 

селища, средновековни крепости и пр. на територията на общината; „Река 

Искър – източник на живот“ ; „От гр. Искър – до Улпия Ескус“;  

4. Комбиниране на културните маршрути с еко-маршрути, с 

религиозен туризъм, с риболов, фото-лов, с образователен туризъм, с конен 

туризъм, вело-туризъм, с фестивален туризъм и т.н. за получаване на по-

пълноценен туристически продукт; 

5. Превръщане на определени събития, като например Пролетната 

изложба за животни в с. Долни Луковит или Традиционният земеделския събор 

в с. Писарово в интерактивни международни събития, включващи и 

активизиращи едновременно всички възможни културни обекти на територията 

на общината – демонстрация на занаяти, маршрути за селски туризъм, 

кулинарни фестивали, изложби на консервната промишленост, дегустации на 

продукти, фото-конкурси, фолклорно творчество и т.н. 

6. Развитие на отрасъл “хотели и ресторанти”, разгръщане на 

туристическия потенциал на тази дейност. Стимулиране на тази дейност, 

където към момента са в наличност 7 активни стопански субекта, предимно в 

областта на ресторантьорството и една фирма – с хотелиерството. 

Препоръчително е стимулиране използването за тези цели на необитаемите 

жилищни сгради и техният потенциал за превръщането им в „къщи за 

гости“, частни и семейни хотели, еко-къщи, вили, хостели, ханове, 

винарни, механи, кулинарни къщи и пр. 

 

Привличане на инвестиции 

1. Инвестиции могат да се привличат чрез разгръщане на строителни 

дейности, свързани с: 

-  осмислена консервация, реставрация, реконструкция и експониране на 

някои от най-важните археологически ценности; 

- ремонт, реставрация, преустройство, адаптация на сградите, 

регистрирани като недвижими културно-исторически ценности на територията на 

четирите селища; 

- ремонт, реставрация, преустройство, адаптация на незаетите жилищни 

сгради за нуждите на туристическата инфраструктура; 

2.  Инвестиции се привличат също чрез: 

-  умело менажиране на културния, селския, велосипедния, конния и еко-

туризма, както и друг вид атрактивен за общината туризъм; 

- разработване на пътно-транспортна комуникация за нуждите на туризма; 

3.  Разработване на трансгранични туристически маршрути, съвместно с  
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     партньори от Румъния и съседните заинтересувани общини, чрез 

използването 

     на близостта на европейските културните коридори, като „Дунавското 

     културно      направление“ и „Ловеч – Плевен – Гиген“ . 

 

Осигуряване на  трудова заетост за безработното население  

1. Развитието на туристическия бранш предполага откриване на нови 

работни места по цялата верига на туристическата индустрия – 

туроператори, екскурзоводи, водачи, куратори, аниматори,  хотелиери, 

ресторантьори, транспортни служители, служители в информационните 

центрове, в рекламата и менажирането, в търговията, услугите  и пр.  

2. Чрез алтернативните форми на туризъм има възможност и за 

осигуряване на алтернативна заетост през неактивния – зимния сезон, 

чрез развитие на туристическата индустрия: създаване на задруга за 

художествени и традиционни занаяти; ателиета за сувенири и реклама; 

кулинарни работилници и събития, поддържани на базата на хранително-

вкусовата и консервната промишленост, на селското стопанство, на 

мандражийството, и други подобни; 

3. Чрез курсове за преквалификация и допълнителна квалификация 

за нуждите на туристическия бранш. 

 

2.4.6.3 Оценка на въздействието на предходни реализирани 

градоустройствени и инвестиционни проекти върху НКЦ в строителните 

граници на селищата и в землищата им 

Досегашните разработки не са отчитали КН и свързаните с него опазване и 

потенциални възможности като фактор и ресурс за развитие на общината. 

Земеделската дейност не е отчитала наличието на археологически недвижими 

културни ценности на територията на общината. В резултат някои от тях са увредени 

или загубени. Примери за това са заличаването на могилите; наличието на 

натрошена керамика като единствено видимо доказателство за наличието на селища, 

крепости и пр. 

 

2.4.6.4 Проектни предложения  

Към проекта за ОУПО Искър е изработен Опорен план на културното 

наследство като неразделна част от ОУПО. Изработен е в мащаб 1:50 000. 

Всички обекти от изредените в т. 2.5.1 списъци са отразени върху 

Кадастралната карта на територията на Община Искър в Опорния план на НКН и в 

проекта за ОУПО. 

Върху графичната основа на Опорния план са отразени самите списъци. 

Графичното отразяване на данните от списъците върху Опорния план има 

следният израз: с римска цифра е отбелязан номера на списъка; с арабска цифра - 

поредния номер на НКЦ по този списък. 

Например: 

Списък от НИНКН -I; Пореден № на НКЦ - 5; Означение 1/5; 

Списък от АИС АКБ - II; Пореден № на НКЦ - 8; Означение II/8; 

При съвпадение на НКЦ от списък на НИНКН и от АИС АКБ се отбелязва по 

следния начин: I/5 - II/8; 

Списък на военните паметници със статут на НКЦ - III; Пореден № на НКЦ - 9; 

Означение III/9. 

Съгласно Закона за културното наследство териториалноустройствена защита 

на недвижимото културното наследство обхваща: 

- режими за опазване; 

- устройствени планове на защитени територии за опазване на недвижимото 

културно наследство и специфични правила и нормативи към тях; 

- планове за опазване и управление на недвижими културни ценности; 

- проектиране, съгласуване и одобряване на устройствените планове и на 

проектните документации (инвенстиционни инициативи и проекти за намеси) в 
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защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство и контрол по 

тяхното прилагане и изпълнение; 

- финансиране и извършване на дейности в недвижимите културни ценности и 

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

Към предварителния проект на ОУПО Искър, като неразделна част от него е 

изработена Схема на защитени територии за опазване на недвижимото 

културно наследство.  

 Изработена е в М 1:50000, като отразените защитени територии 

(териториаления обхват на НКЦ и охранителната зона) на НКЦ в селищните 

структури, съгласно чл. 79 от ЗКН са дадени в по-едър мащаб М 1:10 000. 

Режимът за опазване на недвижимата културна ценност се определя с акта за 

нейното деклариране или за предоставяне на статут. С режима за опазване на 

недвижимата културна ценност се посочват териториалният обхват и предписанията 

за опазване на недвижимата културна ценност и нейната среда. 

При разработването на схемата са спазени следните изисквания: 

1. При отразяване на НКЦ, разположени в селищните територии. 

Защитените територии (териториаления обхват на НКЦ и охранителната зона) 

на единичните и груповите НКЦ в селищните структури са определени съгласно чл. 79 

от ЗКН. Териториалният обхват на НКЦ се определя от границите на недвижимата 

културна ценност и на охранителната й зона. Тъй като НКЦ на територията на община 

Искър нямат определен териториален обхват в акта за деклариране или за 

предоставяне на статут 

- за граница на НКЦ - се смятат границите на имота, в който се намира; 

- за охранителна зона - територията, обхващаща непосредствено съседните 

имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата имоти, както и 

уличното пространство между тях. 

- за защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство - 

границите на единичните недвижими културни ценности и охранителните им зони; 

- За НКЦ - военните паметници са отразени само с пиктограма. 

2. При отразяване на НКЦ, разположени извън селищните територии: 

- За НКЦ, които имат дефиниран териториален обхват с полигон в картоните на 

АКБ, по предоставени от проучвателите на обектите данни и пр.: териториалният 

обхват на обекта е отразен в обхвата на съответния полигон, а за охранителна зона е 

приета територия с ширина 10 м, извън този полигон; територията на обекта и на 

неговата охранителна зона са отразени като защитена територия за опазване на НКН.  

- За НКЦ, които не са площно определени по списъците на НИНКН, 

дефинирани само с една точка по картите на АКБ, не са проучени и пр.: са отразени 

само с пиктограма. Поради невъзможност да се определи защитена територия за НКН 

се прилага разпоредбата по чл. 161 от ЗКН; 

 - За НКЦ, които не са площно определени и не са част от регистъра в АКБ, не 

са проучени и пр.: обектите са отразени само с пиктограма. 

С общия устройствен план на община Искър са определени целите, задачите и 

начините за устройство на защитените територии за опазване на недвижимото 

културно наследство, обвързано с режимите за опазване. 

За обектите със статут на единични или групови недвижими културни ценности, 

археологически обекти, военните паметници и за строежите в техните граници и 

охранителни зони се прилагат изискванията на Закона за културното наследство, 

режимите за опазване на груповите недвижими културни ценности, определените от 

НИНКН и специфичните правила и нормативи за защитените територии за опазване 

на недвижимото културно наследство. 

В ОУПО Искър и в Схема на защитени територии за опазване на 

недвижимото културно наследство за обектите недвижими културни ценности 

(НКЦ) от регистрационните списъци, описани в т.2.5.1 е запазена номерацията. 

Същата номерация е използвана и в графичната част на проекта
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I. Извадка от справочника за недвижимо културно наследство за област Плевен, съдържащ списък на 
обектите на територията на Община Искър,които притежават статут на недвижима културна ценност 

(НКЦ), изпратена с писмо с изх. № 0800-1216(4)/23.03.2015 на НИНКН 

 Актуалните адреси и идентификаторите по Закона за кадастъра и имотния регистър 
на заварените обявени и декларирани недвижими паметници на културата, разположени на 

територията на община Искър, подадени към НИНКН съгласно § 120 от Преходни и 
заключителни разпоредби на Закона за културното наследство. 

№ по ред Населено 
място 

ОБЕКТ 
(адрес, 
локализаци
я) 

деклариран 
с: писмо 
№/протокол 
№/списък 

обявен в: 
ДВ 
бр./год./п
ротокол на 
НСОПК 

вид 

категория Адреси Идентификатор 

кадастрални данни  

Режими к
варт
ал 

пар. Ц. пл. № 

1 
с. Долни 
Луковит 

Kъща на 
Борис 
Попов 

(учител, 
партиен 

деец) 

писмо 
№4935 от 

29.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  
ул. "Георги 
Димитров" 

№3 
22438 

4
3 

XXVI и 
XXV 

678 и 679 Т кин 1 

2 
с. Долни 
Луковит 

Църква " Св. 
Георги" 
1889г. 

Списък от 
1970г. 

  художествен   

пл. Христо 
Ботев №8 

22438 
2

6 
X 513 

Т кин 1 

Църква " Св. 
Георги" 

Списък от 
17.08.1973г. 

  художествен   Т кин 1 

3 
с. Долни 
Луковит 

Димова 
могила 

северно от 
село 

  

РМС 
№1711 от 
22.10.1962

г. 

архилогически национално   22438       Т кин 4 

4 
с. Долни 
Луковит 

Крайна 
римска 

станция, м. 
Владимиро
во, 1,5 км. 
Северно 

  

ДВ бр.88 
от 

09.11.1965
г. 

архитектурно-
строителен от 
Античността и 
Средновеков

ието 

местно общ. Кнежа 22438       Т кин 4 

5 
с. Долни 
Луковит 

Партизанск
о 

скривалище 
  

ДВ бр.63 
от 

10.08.1973
г. 

исторически местно 
 ул. "Гоце 

Делчев" №18 
22438 

6
9 

XXIV 1251 Т кин 1 

6 
гр. Искър 
(Пелово) 

Къща на 
Петър 

Андреев 
Пъловски(к
орекция на 

името с 
Писмо№46

7 от 
29.12.1985г. 
На ДКИН-

писмо 
№4935 от 

29.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  
ул. Трифон 
Ангелов" 

№12 
55782 

7
6 

II 1122 Т кин 1 
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Плевен -
Андрей 

Дило 
Диновски) 

7 
гр. Искър 
(Пелово) 

Kъща на 
Дано 

Георгиев/ 
Димитър Д. 
Голишарски

/ 

писмо 
№4935 от 

29.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  
ул. 

"Перущица" 
№3 

55782 
6

0А 
V  и VI 537 Т кин 1 

8 
гр. Искър 
(Пелово) 

Kъща на 
Стефан 

Йотов, ул. 
"Георги 

Димитров" 
№49 

писмо 
№4935 от 

29.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

    55782 
8

5 
VII 484 Т кин 1 

9 
гр. Искър 
(Пелово) 

Kъща на 
Тодор 

Манчев, ул. 
"Георги 

Димитров" 
№51 

писмо 
№4935 от 

29.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

    55782 
8

5 
VI 424 Т кин 1 

10 
гр. Искър 
(Пелово) 

Kъща на 
Михайл 
Горанов 

Гешовски 

писмо 
№4935 от 

29.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  
ул. "Васил 

Левски" №18 
55782 

9
6 

XVIII и 
XIX 

1287 Т кин 1 

11 
гр. Искър 
(Пелово) 

Kъща на 
Горан 

Гетов/ Мин. 
Михайлов/ 

писмо 
№4440 от 

24.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  
ул. "Васил 

Левски" №18 
55782 

9
6 

XVII 1287 Т кин 1 

12 
гр. Искър 
(Пелово) 

Турско 
кафене/ 
жилищна 
сграда на 

Ив. 
Джкуцански

/ 

писмо 
№4440 от 

24.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  
 ул. "Георги 
Димитров" 

№49 
55782 

8
6А 

VII 1327 Т кин 1 

13 
гр. Искър 
(Пелово) 

Kъща с 
магазин на 
Кръстю Ст. 

Дунаков 

писмо 
№4440 от 

24.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  
ул. "Георги 
Димитров" 

№49 
55782 

8
5 

V  и IV 425 и 426 Т кин 1 

14 
гр. Искър 
(Пелово) 

Хамбар към 
турска 

воденица 
(мелницата) 

писмо 
№4440 от 

24.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  
ул. "Георги 
Димитров" 

№3 
55782 

2
7А 

  970 Т кин 1 

15 
гр. Искър 
(Пелово) 

Църква " Св.  
Димитър"  

писмо 
№4440 от 

24.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  
ул. "Цвятко 

Георгиев" №2 
55782 

1
8 

  709 Т кин 1 
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Църква " Св.  
Димитър"  

Списък от 
1970г. 

  художествен   

Църква " Св.  
Димитър"  

Списък от 
30.07.1975г. 

  
паметник на 

културата 
  

16 
гр. Искър 
(Пелово) 

Kъща на ул. 
"Георги 

Димитров" 
№11 

Писмо 
№3094 от 

07.05.1992г. 
  

архитектурно-
строителен 

пр. кат. за 
сведение 

  55782 
3

0 
  968 Т кин 1 

17 с. Писарово 
Kъща на 

Гето Иванов 
Панков 

писмо 
№4440 от 

24.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

    56493 
7

0 
IV 256 Т кин 1 

18 с. Писарово 
Kъща на 

арх. 
Овчаров 

писмо 
№4440 от 

24.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

    56493 7 II 578 Т кин 1 

19 с. Писарово 

Църква " Св.  
Параскева" 

/ Никола 
1916г./  

Списък от 
1970г. 

  художествен   
ул. "Георги 
Димитров" 

№89 
56493 

7
9 

VIII 396 Т кин 1 

20 с. Писарово 

Лобно 
масто на 
Трифон 

Костов, 4 
км. източно 

  

ДВ бр.63 
от 

10.08.1973
г. 

исторически местно   56493       Т кин 4 

21 
с. 

Староселци 

Къща на 
Петър 
Лилов 

/Милов/ 

Писмо 
№4935 от 

29.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  
ул."Георги 
Димитров" 

№13 
69095 

7
4 

XI 460 Т кин 1 

22 
с. 

Староселци 

Къща на 
Димитър 
Кнежки 

Писмо 
№4935 от 

29.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  
ул."Вилхем 

Пик" №9 
69095 7 VI 578 Т кин 1 

23 
с. 

Староселци 

Къща на 
Михайл 
Йонов 

Писмо 
№4935 от 

29.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  
ул."Стефан 

Караджа" №1 
69095       Т кин 1 

24 
с. 

Староселци 

Къща на 
дядо Поко 
Клежки(Ди
м. Христов) 

писмо 
№4440 от 

24.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  
ул."Вилхем 

Пик" №9 
69095 7 VI 578 Т кин 1 

25 
с. 

Староселци 

Къща на 
Петър 

Лилов(Лило 
Петров), 

ул."Л. 
Тодоров" 

№12 

писмо 
№4440 от 

24.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

    69095   XXX и X 428 и 429 Т кин 1 

26 
с. 

Староселци 
Църква от 

1871г. ,  
Списък от 

30.07.1975г. 
  

паметник на 
културата 

  
ул. "Димитър 
Благоев" №20 

69095 1 II 603 Т кин 1 
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Църква 
"Кирил и 
Методий"  

Списък от 
27.04.1979г. 

  
архитектурно-
сторителен и 
художествен 

  

Църква 
"Кирил и 
Методий"  

Писмо №65 
от 

11.01.1980г. 
  художествен III гр. 

Църква 
"Кирил и 
Методий"  

писмо 
№4440 от 

24.11.1981г. 
  

архитектурно-
строителен 

  

27 
с. 

Староселци 

Лобно 
масто на 
Никола 

Доровски, 2 
км. 

Северозапа
дно 

  

ДВ бр.63 
от 

10.08.1973
г. 

исторически местно   69095       Т кин 4 
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II. Регистрираните в АИС "АКБ" археологически обекти 

№ по ред Картон № Населено място ОБЕКТ (адрес, локализация) Адреси Идентификатор Режим 

1 0400440 с.Писарово 
Селища от градски тип; Късножелязна епоха; 

Провинциалноримска култура. 

м. Менков Геран. 
(разстояние 4,5 км, Азимут 

65°) 
56493 Ткин 3 

2 0400441 с.Писарово 
Селища от градски тип; Късножелязна епоха; 

Провинциалноримска култура. 
м. Банята (разстояние 2,5 

км, aзимут 160°) 
56493 Ткин 3 

3 0400442 с.Писарово 
Селища от градски тип; Късножелязна епоха; 

Провинциалноримска култура 
м. Банята (разстояние 

2,4 км, aзимут 180°) 
56493 Ткин 3 

4 0400443 с.Писарово 
Некрополи - Могила с диаметър 30 м и 

височина 4 м. 
м. Раделница (разстояние 

3,5 км, aзимут 120°) 
56493 Ткин 2 

5 0400444 с.Писарово 
Могилни, тракийска култура - Могила с 

диаметър 35 м и височина 3 м. 

м. Луньов камък 
(разстояние 2,4 км, aзимут 

134°) 
56493 Ткин 2 

6 0400486 
гр.Искър   (гр. 

Пелово) 
 Селища и граждански постройки, Късно 

желязна епоха, провинциалноримска култура. 

м. Голямото кале 
(разстояние 2,8 км, азимут 

340 °) 
55782 Ткин 3 

7 0400487 
гр.Искър   (гр. 

Пелово) 

 Селища и граждански постройки; Бронзова 
епоха;  

Праистория. 

м. Пукалица (разстояние 
5,2 км, азимут 340 °) 

55782 Ткин 3 

8 0400488  
гр.Искър   (гр. 

Пелово) 
Могилни; тракийска култура. Mогила с вис-4 м, 

диам-30 м 
м. Пукалица (разстояние 

4,1 км, азимут 342 °) 
55782 Ткин 2 

9 0400489 
гр.Искър   (гр. 

Пелово) 
Могилни; тракийска култура. Могила с 

диаметър 20 м и височина 2 м. 
м. Парцелите (разстояние 

2,3 км, азимут 0°) 
55782 Ткин 2 
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10 0400490 
гр.Искър   (гр. 

Пелово) 
Могилни; тракийска култура. Могила с 

диаметър 30 м и височина 6 м. 

м. Парцелите 
(разстояние 2,6 км, 

азимут 350°) 

55782 Ткин 2 

11 0400491 
гр.Искър   (гр. 

Пелово) 

Селища и граждански постройки; 
Късножелязна епоха; 

Провинциалноримска култура. 

м. Малкото кале 
(разстояние 2,3 км, 

азимут 330°) 

55782 Ткин 3 

12 0400492 
гр.Искър   (гр. 

Пелово) 

Обект с неопределена функция; Селища и 
граждански постройки; Късножелязна епоха; 

Провинциалноримска култура. 

м. Гамките (разстояние 

2,3 км, азимут 200°) 
55782 Ткин 3 

13 0400493 
гр.Искър   (гр. 

Пелово) 

Обект с неопределена функция; Селища и 
граждански постройки; Късножелязна епоха; 

Провинциалноримска култура. 

м. Пукалица (разстояние 
4,5 км, азимут 340°) 

55782 Ткин 3 

14 0400494 
гр.Искър   (гр. 

Пелово) 
Некрополи; Античност; Късноримска 

епоха; Провинциалноримска култура. 

м. Белият бряг 
(разстояние 1,5 км, 

азимут 355°) 

55782 Ткин 3 

15 0400495 
гр.Искър   (гр. 

Пелово) 

Обект с неопределена функция; Селища и 
граждански постройки; Късножелязна епоха; 

Провинциалноримска култура. 

опитното поле на 
училището (разстояние 

2,4 км, азимут 105°) 

55782 Ткин 3 

16 0400511 
гр.Искър   (гр. 

Пелово) 

Обект с неопределена функция; Селища от 
градски тип; Късножелязна епоха; Античност;  

Провинциалноримска култура. 

м. Урушки въртоп 
(разстояние 3,5 км, 

азимут 35°) 

55782 Ткин 3 

17 10001589 с. Долни Лъковит 
Селище с площ над 5 дка (коме, лагус и др.); 

Античност; Kъсна античност. 

м. Пъртенски геран 
(разстояние 13 км, 

азимут 328°) 

22438 Ткин 3 
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18 10001590 с. Староселци 
Селище с площ над 5 дка (коме, лагус и др.); 

Праистория; Бронзова епоха; Желязна епоха; 
Римска епоха; Късна античност. 

м. Тончовски геран 
(разстояние 3,7 км, 

азимут 152°) 

69095 Ткин 3 

19 10001600 
гр.Искър   (гр. 

Пелово) 

Селище с площ над 5 дка (коме, лагус и др.); 
Късножелязна епоха; Римска епоха; Късно 

средновековие; Възраждане. 

при язовира на с. 
Староселци (разстояние 

6,4 км, азимут 28°) 

55782 Ткин 3 

20 10001636 с. Староселци 
Селище с площ над 5 дка (коме, лагус и др.); 
Ранножелязна епоха, Късножелязна епоха, 

Късна бронзова епоха; Късна античност. 

обект при 

петролопровод над р. 
Искър (разстояние 3,1км, 

азимут 241°) 

69095 Ткин 2 

21 10001641 
гр.Искър   (гр. 

Пелово) 
Селище с площ над 5 дка (коме, лагус и др.); 

Римска епоха; Късна античност. 

обект 2 при язовира на с. 

Староселци (разстояние 
6км, азимут 28°) 

55782 Ткин 3 

 

III.Регистър на военните паметници 

№ по ред Населено място ОБЕКТ (адрес, локализация) Дата на откриване Собственост Режим 

1 с. Долни Луковит 
Архитектурен паметник-пирамида на загиналите във войните през 

1912-1913г. И 1915-1918г. 
15.06.1924г. от Йохан Батек общинска Т кин 5 

2 с. Долни Луковит Паметник на загиналите в Отечествената война 1944-1945г. 1985г. общинска Т кин 6 

3 гр. Искър Паметник на загиналите в съпротивителното движение 1923-1944г. 
След Втората световна 

война 
общинска Т кин 7 

4 гр. Искър 
Архитектурен паметник-пирамида на загиналите във войните през 

1885г., 1912-1913г. И 1915-1918г. 
10.10.1920г. общинска Т кин 8 

5 с. Староселци Паметна плоча на загиналите в Балканската война 2007г. общинска Т кин 9 

6 с. Писарово Паметна плоча на загиналите в Отечествената война няма данни общинска Т кин 10 
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2.5  Териториална структура и земеползване – анализ  

Община Искър разполага с общ поземлен фонд от 244 151 дка. Преобладаващата 

част от територията е заета от земедески земи – 206 631 дка (85% от цялата площ на 

общината), в т.ч. обработваеми земи (ниви и трайни насаждения), необработваеми земи, 

пасища, мери и естествени ливади, което определя еднообразния ландшафт на 

общината.  

Табл. № .2.6.1 Вид на територията 

Вид на територията 
Площ 

в дка в % 
кв.м. / 
жител 

Обща площ 244150,70 100,00 37138,84 

Земеделски територии 206630,70 84,63 31431,50 

Горски територии 14819,40 6,07 2254,25 

Урбанизирани територии 8236,50 3,37 1252,90 

Урбанизирани територии (извън 

населените места) 1651,80 0,68 251,28 

Водни площи 2966,00 1,21 451,18 

Територии за добив на полезни изкопаеми 90,70 0,04 13,80 

Територии за транспорт и  техническа 

инфраструктура 9160,80 3,75 1393,48 

Горският фонд е 14 819 дка. Насажденията са предимно малки комплекси гори, 

разпръснати между обработваемите земи в землищата на населените места. Горското 

стопанство не е развито, от една страна поради равнинния релеф на територията, а от 

друга – поради относително ограничения състав на горските насаждения. 

Хидрографската мрежа включва основно р. Искър, притоците р. Писаровска и 

Гостилска бара и изградените микроязовири в общината. Водните площи възлизат на 

2 966 дка. 

Урбанизираните територии представляват едва 3,4% от площта на общината 

(8 237 дка). Изразяват се в структурите на четирите населените места. Урбанизираните 

територии извън строителните границите на населените места са 1 652 дка, където се 

включват стопански дворове, животновъдни ферми и комплекси досега невключвани в 

регулация жилищни зони. 

Териториите за транспорт и техническа инфраструктура заемат 9 161 дка. По-

голям площен обект на транспорта извън урбанизираните територии е единствено 

селскостопанското летище, намиращо се на северната граница на землището на гр. 

Искър. 

Основно собствеността е частна (земеделски земи и гори), общинска (замеделски 

земи, гори, урбанизирани територии, водни течения и площи, инфраструктурни обекти, 

територии за добив на полезни изкопаеми) и държавна (земеделски земи, гори, водни 

течения и площи, инфраструктурни обекти, територии за добив на полезни изкопаеми). 

2.6 Селищна мрежа – анализ 

2.6.1 Историческо развитие 

Територията и околностите на днешната община Искър са били обитавани още от 

дълбока древност заради благоприятното географско положение и близостта на реката. 

Първите сведения за човешко присъствие в този район датират от ІV-ІІІ хилядолетие 

пр.н.е., но по-ясни сведения има от епохата на римското владичество. На километър и 

половина северно от града се намират следи от старото римско селище Калето, където 

са намерени късноримски монети от ІV-V век, съдове за бита, украшения. Селището е 

имало връзка с големия римски град Улпия-Ескус, за което свидетелства римският път, 

водещ до него. 

Искър 

По предания на местни жители може да се предположи, че град Искър е създаден 

в началото на ХVІІ в. Първите заселници дошли от съседните села и живеели в около 20 

къщи в близост до реката. Поради малкия брой жители селището било наречено 

„Махалата”, а по-късно Горум махала и Писаревска махала. През 1957г. с. Махалата е 

преименувано на гр. Пелово. От 1978г. е общински център, а от 1998г. градът носи името 

Искър. През 1829 г. в с. Махалата се открива частното училище в дома на Горан 

Петровски. Това училище просъществувало до построяването на черквата,през 1837г., 

която съществува и до днес и носи името „Св. Димитрий”. По същото време в 

югозападната част на черковния двор е построено и килийното училище.  

Махленци участват активно в националноосвободителното движение. През 1872 г. 

в черквата е основан таен революционен комитет от Васил Левски. След едно 
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посещение на В. Левски, участниците в революционния комитет са арестувани и 

отведени в околийския център Плевен. 

Църквата „Св. Димитрии” е регистрирана в Министерството на културата като 

недвижима културна ценност. С помощта на населението и без достатъчно финансови 

средства през 1897г. е завършена новата учебна сграда с 6 големи и 2 малки стаи. В 

края на 1924г. Училищното настоятелство взима решение за надстрояване на втория 

етаж на централното училище. Първоначалното училище се приобщава към 

прогимназията и се нарича Махленско основно училище „Отец Паисий”. На 15 септември 

1999г. е открита новата учебна сграда. Съборът на града първоначално е на Спасов ден, 

но тъй като той мени датата си всяка година, за удобство на гостите е избрана втората 

неделя от месец Юни. 

Долни Луковит 

На територията на сегашното село Долни Луковит е съществувало старо римско 

селище от късно античния период, за което свидетелстват фрагменти от строителни 

материали и монети от времето на Константин Велики. Името на селото „Луковит” за 

първи път се среща в един турски документ от 1435г., като по това време наброява 44 

домакинства. В края на 17 и началото на 18 век селото е изселено по неизвестни 

причини. По средата на 18 век има ново заселване в Луковит от жители на 

предбалканските селца. 

От 1829г. в селото има килийно училище, с първи учител – Петко Герчев от с. 

Камено поле. Това училище съществува до 1870г.Читалището носи името “Христо 

Ботев” и е създадено на 06 януари 1924 г. В настоящата сграда се помещава от 1970 г. 

насам. 

Писарово 

Село Писарово е на повече от 440 години. Църквата в с. Писарово носи името на 

св. Параскева. По предания на жителите през 1908 година, от Балкана идва човек на име 

Стоянов, който се наема да построи църква с помощта на населението на селото. В 

двора й се построява и училище, но само за деца в предучилищна възраст. 

По предание, в село Писарово е имало училище още през последните години от 

турското робство, в дома на първия учител от селото – Цветко Лещарски. Първото 

светско училище в с. Писарово е построено през 1884 г. През 1908 г. се взема решение 

да се построи ново, по-голямо училище, тъй като тогавашното се оказва малко за 

големия брой ученици. С активното участие на жителите през 1910г. е завършено 

строителството на новото училище, което съществува и сега и носи името “Христо 

Ботев”. 

Староселци 

За началото на днешното село Староселци се счита официално 1390 година. 

Първоначалното му име е Старо село, което означава, че неговите родове са създали и 

други селища в района. Предполага се, че на тази територия е имало старо римско 

селище. Днес, близо до река Искър има останки от римска обществена баня. На север от 

селото се намира местността „Калето”, където личат останките от стара римска крепост. 

И до сега се намират останки от строителни материали, стари монети и др. Още 

съществуват каменните стъпала на крепостта, която е била и наблюдателница.  

Първото училище е основано преди 155 години и се е помещавало в една от 

килиите на църквата. След пожар в църковната килия, училището се помещава в частни 

домове до 1920 г., когато е построена първата училищна сграда. През 1941 г. е 

построена сградата на сегашното училище, което носи името „Христо Ботев”. 

2.6.2  Пространствена характеристика на селищната мрежа 

Пространствената структура на селищната мрежа се характеризира с компактни 

урбанизирани територии, които са на относително близки разстояния. Населените места 

са разположени по продължение на основните пътни връзки, свързващи общината с по-

големите населени места в областта и региона. Техните направления са продиктувани 

от релефните особености и по-конкретно – река Искър, която се явява един от основните 

фактори за пространственото развитие на селищната мрежа. Три от населените места 

са разположени в непосредствена близост до реката, като само с. Писарово е 

сравнително  по-отдалечено от нея. От друга страна, то е най-близкото населено място 

до общинския център град Искър.  

В обхвата на общината се наблюдава до известна степен йерархичност по 

отношение на пространствената структура, като главен център е и съответно общинския 

такъв – гр.Искър, а като второстепенен се е обособило с.Долни Луковит. В областта има 

силна зависимост от областния център Плевен, както и от по-големите урбанистични 

ядра. 
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2.6.3 Функционална характеристика на населените места 

Селищната мрежа в община Искър обхваща 4 населени места, като едно от тях е 

град. Според съществуващата система към 2015 г. в България, може да се определи 

функционалната категоризация на административно-териториалните единици и 

населените места. Град Искър попада в категорията „Много малки градове“. Община 

Искър попада в 5 категория функционален тип, съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14 

август 2012 г. на Министъра на регионалното развитие и благооустройството, което я 

причислява към много малките общини, характеризиращи се с ниска гъстота на 

обитаване и по-голям процент население, живеещо в селата. За контекста на общината 

той е 53,69%. 

Град Искър попада в най-високата категория за общината – 4-ти тип, с. Долни 

Луковит е 5-ти тип, а другите две села – Староселци и Писарово, са 6-ти тип, съгласно 

заповедта. 

2.6.4 Градоустройствена характеристика на населените места 

 Градоустройствената характеристика на населените места, съставящи община 

Искър, се определя основно от природните и релефни условия на територията, 

производствената характеристика на селищата и принципите на традиционното 

българско строителство в селските райони през XX век. 

 Град Искър и село Староселци се отличават с компактна структура на 

урбанизираната територия, докато при останалите две населени места тя е линеарна. 

Селищната структура на село Долни Луковит се е формирала по протежение на 

общински път PVN1080, преминаващ през селото, а тази на село Писарово – по 

протежение на третокласен път III-1308 и течението на река Искър. Преобладаващото 

застрояване в строителните граници на населените места е свободно, като сградите са 

разположени по периферията на имотите. Жилищните сгради са едноетажни и 

двуетажни, което се определя от традиционния характер на българското строителсто в 

Северна България от този период и прилаганите конструктивни системи и строителни 

материали. Уличните мрежи са преобладаващо ортогонални, в по-скорошно усвоените 

територии от населените места, като в по-старите части на селата и на града се 

наблюдават трапецовидни форми на кварталите, създадени от диагонални улични 

връзки. Централните зони са оформени от малко площадно пространство, около което 

са разположени основните обществени сгради. 

2.6.5 Центрова система  

Разгледани са основните характеристики на населените места, достъпност между 

тях, обвързаност с републиканската пътна мрежа, предлагани услуги на общественото 

обслужване – вид, количество и качество, работни места. На база на направения анализ 

е установено, че освен общинския център – гр. Искър, който е основното ядро в 

общината, като второстепенен център се откроява с. Долни Луковит. Причините за тази 

диагноза са следните: 

 населението и гъстотата на обитаване в с. Долни Луковит са най-големи 

като стойности спрямо останалите две населени места – с. Писарово и с. 

Староселци. 

 освен детската градина в гр. Искър, има само още една на територията на 

общината - в с. Долни Луковит 

 около с. Долни Луковит са концентрирани повечето терени за добив на 

полезни изкопаеми – нефт, което означава повече работни места 

 спрямо останалите населени места, изключвайки общинския център, с. 

Долни Луковит е разположен най-близко до второкласния път II-13 от 

републиканската пътна мрежа. 

2.7  Демография – анализ 

2.7.1 Численост и динамика  на населението  

За целите на ОУП на Община Искър са изследвани количествените и качествени 

параметри на населението: 

 Брой на населението и динамиката в неговото развитие за периода след 

2001 г. 

 Показателите за естественото и механичното движение на населението, 

оказващо влияние върху общия му брой и възрастовия състав; 

 Основни демографски структури. 

Териториалният аспект на анализите и оценките на посочените параметри е на 

ниво община и по населени места.  

Данните от текущата демографска статистика показват, че в Община Искър към 

2014 г. живеят 6474 д. , което съставлява 2.5% от населението на Област Плевен, в 
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чийто обхват е включена Община Искър. Подобно на всички общини в областта и на 

преобладаващата част от общините в страната, Община Искър е с отрицателен прираст 

на населението (Табл. № 2.8.1.1, Фиг. № 2.8.1.1). 

 

Табл. № 2.8.1.1 Население в Община Искър и Област Плевен 2001 - 2014 г. 

Населени 2001 г. 2007 г. 2008 г.  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Прираст 2001-2014г.  

места                   общ ср.годишен 

  брой   брой брой % 

Общ. Искър 8976 8052 7859 7717 7569 6884 6713 6574 6474 -2502 -278 -3.7 

гр.Искър 4051 3748 3676 3622 3539 3206 3110 3037 2998 -1053 -117 -3.4 

с.Долни Луковит 2350 2136 2079 2042 1998 1821 1783 1756 1725 -625 -69 -3.5 

с.Писарово 1087 934 900 879 886 836 806 785 772 -315 -35 -4.0 

с.Староселци 1488 1234 1204 1174 1146 1021 1014 996 979 -509 -57 -5.0 

Обл. Плевен 325531 297928 294277 290589 286496 269752 262969 259363 255749 -69782 -7754 -2.7 

В градовете 210230 193550 192443 190481 188486 179474 175135 172945 170763 -39467 -4385 -2.4 

В селата 115301 104378 101834 100108 98010 90278 87834 86418 84986 -30315 -3368 -3.5 

Източник: НСИ 

Средната гъстота на населението е ниска – 26.5 души/кв.км (2014 г.) (под средната 

гъстота на населението за Област Плевен – 55.0 души/кв.км и за страната – 

64.9 души/кв.км).  

Разпределението на населението по населени места, показва, че 46.3% 

(2998 души) от него живее в общинския център – гр. Искър. Въпреки че броят на 

населението на гр. Искър също бележи тенденция на намаление, относителният дял на 

градското население бележи тенденция на нарастване (от 45.1% през 2001 г. на 46.3% 

през 2014 г.). Това е индикатор за по-голямото намаление на населението на селата. По 

населени места броят на населението за периода 2001-2014 г. е представен в Табл. № 

2.8.1.1. 

За анализирания период 2001-2014 г. темповете на намаляване на броя на 

населението на Община Искър са относително равномерни. По-голямото намаление на 

населението за годините 2010-2011 г. се дължи на резултатите от преброяването през 

2011 г., които коригират натрупаните отклонения в броя на населението за периода 

между преброяванията (2001-2011 г.). След 2011 г. е налице по-нисък интензитет на 

намаление на населението на общината и населените места, което се вижда и от Фиг. 

№ 2.8.1.1.  

 

 

 

Фиг. № 2.8.1.1 Население в Община Искър 2001 - 2014 г. 

 

По данни на ГД „ГРАО“ населението на Община Искър по постоянен адрес към 

края на 2014 г. е 7564 души, а по настоящ адрес – 7342 души, а към 15.06.2015 г. – 

7499 души по постоянен адрес и 7343 души – по настоящ адрес (табл. 2). Различията 

между данните на ГРАО и данните на НСИ се дължат на методическия подход при 

регистрирането на населението и на временно отсъстващите лица (за срок повече от 

1 година, които ако не са подали регистрационен документ не се наблюдават от НСИ).  

Табл. № 2.8.1.2.Население по постоянен и настоящ адрес 2014 - 2015 г. 

Населени 

места 

15.12.2014 г. 15.06.2015 г. 

Постоянен адрес Настоящ адрес Постоянен адрес Настоящ адрес 

Общ. Искър 7564 7342 7499 7343 

гр.Искър 3667 3455 3643 3445 

с.Долни Луковит 1951 1901 1927 1885 

с.Писарово 837 887 829 926 

с.Староселци 1109 1099 1100 1087 

Обл. Плевен 306859 284631 305011 283177 

Източник: ГД „ГРАО“ 

 Анализите на данните показват, че всички населени места от общината се 

характеризират с демографски загуби. 

 Процесът на намаление на населението е резултат предимно на негативното 

естествено движение и в по-малка степен на механичното движение на населението. 
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По отношение на градоустройствената категоризация на населените места (по 

брой на населението), за територията на Област Плевен се наблюдава характерната за 

Дунавската равнина балансирана структура от средно големи села и малки градове. 

Селищната мрежа на Община Искър по данни за броя на населението към 2014 г. 

включва следните категории населени места: 

 Малък град (с население до 10 хил. жители) – 1 бр. – гр. Искър,  който е основен 

опорен и обслужващ център за преобладаващо селскостопанската територия на 

общината. Той е административен и стопански център за населението на 

локално ниво. Такива центрове в Област Плевен са и градовете Долна 

Митрополия, Долни Дъбник и Гулянци; 

 Средни села (с население от 1000 до 2000 жители) – 1 бр. – Долни Луковит; 

 Малки села (с население от 250 до 1000 жители) – 2 бр. – Староселци и 

Писарово. 

В сравнителен план мястото на гр. Искър в групата на много малките градове 

показва, че по отношение на броя на населението, той заема 12-то място от общо 14 

градове в Област Плевен. По брой на населението гр. Искър се нарежда пред градовете 

Долна Митрополия и Пордим.  

2.7.2 Структури на населението – по възраст и пол 

2.7.2.1 Възрастова структура на населението 

 За целите на Общия устройствен план на Община Искър е анализирана 

възрастовата структура на населението. Обект на оценки и анализи са: 

‒ Основните възрастови групи; 

‒ Специфичните възрастови групи. 

 Основните възрастови групи имат отношение както към състоянието, така и 

към по-нататъшното развитие на броя на активното население, в т.ч. и на трудовия 

потенциал на общината.  

Основните възрастови групи според изискванията на Евростат42 обхващат 

населението в следните възрастови контингенти: 0-14 години; 15-64 години; на 65 и 

                                                 
42

 Изискването на Евростат дава възможност за сравняемост на показателя, тъй като населението под, 

във и над трудоспособна възраст е с различни възрастови граници за отделните страни и години. 

повече години. Според българското законодателство се използват и възрастовите групи: 

подтрудоспособна възраст; в трудоспособна възраст; надтрудоспособна възраст, но 

контингентите във и съответно надтрудоспособна възраст се изменят ежегодно и не 

може да се установи динамиката в техния брой. 

От общия брой на населението към 2014 г. – 6474 д., разпределението по 

основни възрастови групи (Табл. № 2.8.2.1.1, Фиг. № 2.8.2.1.1) е както следва: 

– 893 д. са във възрастовата група до 14 години, което е 13.8% от общия брой 

на населението; 

– 3699 д. са във възрастовата група 15-64 години (57.1%); 

– 1882 д. са на 65 и повече години (29.1%). 

 Тенденциите в състоянието на възрастовата структура на населението на 

Община Искър за анализирания период 2001-2007-2014 г. показват, че основната 

възрастова структура на населението на общината търпи промени в абсолютния брой на 

лицата в трите групи възрасти в посока на застаряване, което е характерно и за 

населението на областта и страната. Динамиката във възрастовата структура на 

населението на Община Искър за периода е представена със статистическите данни в 

Табл. № 2.8.2.1.1. 

  Табл. № 2.8.2.1.1 Структура на населението по основни възрастови групи 2001 - 2014 г. 

  2001 г. 2007 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 

Населени 

места 
0-14г. 15-64г. 65+ 0-14г. 15-64г. 65+ 0-14г. 15-64г. 65+ 0-14г. 15-64г. 65+ 0-14г. 15-64г. 65+ 

  Брой 

Общ. Искър 1368 5192 2416 1127 4777 2148 924 4067 1893 896 3798 1880 893 3699 1882 

гр.Искър 668 2512 871 553 2387 808 417 2040 749 409 1868 760 415 1811 772 

с.Д. Луковит 399 1307 644 314 1251 571 272 1049 500 264 1017 475 264 993 468 

с.Писарово 140 572 375 142 498 294 143 452 241 131 419 235 121 415 236 

с.Староселци 161 801 526 118 641 475 92 526 403 92 494 410 93 480 406 

Обл. Плевен 48063 211896 65572 39135 197940 60853 34744 174495 60513 34501 162733 62129 34313 158834 62602 

  Относителен дял - % 

Общ. Искър 15.2 57.9 26.9 14.0 59.3 26.7 13.4 59.1 27.5 13.6 57.8 28.6 13.8 57.1 29.1 

гр.Искър 16.5 62.0 21.5 14.8 63.6 21.6 13.0 63.6 23.4 13.5 61.5 25.0 13.8 60.4 25.8 

с.Д. Луковит 17.0 55.6 27.4 14.7 58.6 26.7 14.9 57.6 27.5 15.0 57.9 27.1 15.3 57.6 27.1 

с.Писарово 12.9 52.6 34.5 15.2 53.3 31.5 17.1 54.1 28.8 16.7 53.4 29.9 15.7 53.8 30.5 

с.Староселци 10.8 53.9 35.3 9.6 51.9 38.5 9.0 51.5 39.5 9.2 49.6 41.2 9.5 49.0 41.5 

Обл. Плевен 14.8 65.1 20.1 13.1 66.5 20.4 12.9 64.7 22.4 13.3 62.7 24.0 13.4 62.1 24.5 
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Източник: НСИ       

     

Фиг. № 2.8.2.1.1  Структура на населението по основни възрастови групи (%) 2001 - 

2014 г. 

 

Поради намаляващия общ брой на населението на общината измененията в 

относителните дялове на трите възрастови групи са с определени граници. В това 

отношение  се  очертават следните изменения: 

‒ Намаляване на броя на населението и в трите възрастови групи през целия 

изследван период; 

‒ По отношение на относителния дял на населението се очертават две фази: 

o За годините 2001-2007 г. се наблюдава намаляване на делът на 

населението във възрастовата група 0-14 г., нарастване на делът на 

населението от 15 до 64 г. и запазване относителният дял на 

населението на 65 и повече години; 

o За годините 2007-2014 г. намалява делът на младите хора и активното 

население, а се увеличава делът на възрастното население. 

Разпределението на населението на общината, на градското и селското 

население по отношение на под, във и над трудоспособната възраст на фона на 

състоянието на възрастовия състав на населението на областта и страната през 2014 г. 

е представено в Табл. № 2.8.2.1.2.  

 

Табл. № 2.8.2.1.2. Население под, във и над трудоспособна възраст - 2014 г. 

Възрастови групи Общо В т.ч. в градовете В т.ч. в селата 

  Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

  Брой 

Община Искър 6474 3233 3241 2998 1489 1509 3476 1744 1732 

Под трудоспособна възраст 949 496 453 440 230 210 509 266 243 

В трудоспособна възраст 3367 1872 1495 1653 898 755 1714 974 740 

Над трудоспособна възраст 2158 865 1293 905 361 544 1253 504 749 

Област Плевен 255749 125102 130647 170763 83189 87574 84986 41913 43073 

Под трудоспособна възраст 36720 18845 17875 24413 12572 11841 12307 6273 6034 

В трудоспособна възраст 145096 77866 67230 104074 54725 49349 41022 23141 17881 

Над трудоспособна възраст 73933 28391 45542 42276 15892 26384 31657 12499 19158 

Р България 7202198 3502015 3700183 5267480 2541532 2725948 1934718 960483 974235 

Под трудоспособна възраст 1064735 547243 517492 784970 403196 381774 279765 144047 135718 

В трудоспособна възраст 4403374 2310639 2092735 3341860 1724605 1617255 1061514 586034 475480 

Над трудоспособна възраст 1734089 644133 1089956 1140650 413731 726919 593439 230402 363037 

 

Относителен дял - % 

Община Искър 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Под трудоспособна възраст 14.7 15.3 14.0 14.7 15.4 13.9 14.6 15.3 14.0 

В трудоспособна възраст 52.0 57.9 46.1 55.1 60.3 50.0 49.3 55.8 42.7 

Над трудоспособна възраст 33.3 26.8 39.9 30.2 24.2 36.1 36.0 28.9 43.2 

Област Плевен 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Под трудоспособна възраст 14.4 15.1 13.7 14.3 15.1 13.5 14.5 15.0 14.0 

В трудоспособна възраст 56.7 62.2 51.5 60.9 65.8 56.4 48.3 55.2 41.5 

Над трудоспособна възраст 28.9 22.7 34.9 24.8 19.1 30.1 37.2 29.8 44.5 

Р България 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Под трудоспособна възраст 14.8 15.6 14.0 14.9 15.9 14.0 14.5 15.0 13.9 

В трудоспособна възраст 61.1 66.0 56.6 63.4 67.9 59.3 54.9 61.0 48.8 

Над трудоспособна възраст 24.1 18.4 29.5 21.7 16.3 26.7 30.7 24.0 37.3 

Източник: НСИ 

Възрастовата структура на населението на общината е по-благоприятна за гр. 

Искър – към 2014 г. делът на населението в под трудоспособна възраст е 14.7%, този на 

населението в трудоспособна – 55.1% и на населението в над трудоспособна възраст – 

30.2% (Фиг. № 2.8.2.1.2). В селата населението в над трудоспособна възраст е с по-

висок относителен дял – 36.0%, а на лицата в трудоспособна възраст с по-нисък – 

49.3%.  
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   Фиг. № 2.8.2.1.2. Население под, във и над трудоспособна възраст 

- 2014 г. 

 

Оценките на посочените тенденции в развитието на възрастовата структура на 

населението на Община Искър (по основни възрастови групи) дават възможност да 

бъдат направени следните изводи: 

‒ тенденцията на намаляване на контингента от население в трудоспособна 

възраст води до ограничаване на активното население на общината; 

‒ контингентите с възпроизводствени възможности, които са в основата на 

нарастване на населението застаряват. 

При оценките на възрастовата структура на населението се отчита и един важен 

индикатор, който е от значение за икономическата му функция – като работна сила. Това 

е коефициентът на възрастова зависимост, който изразява съотношението между 

броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и над 65 и 

повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 

години). За Община Искър този коефициент за 2014 г. е 75%, в т.ч. за град Искър той е 

65%. За сравнение средният коефициент на възрастовата зависимост за страната за 

2014 г. е 51%, а за Област Плевен – 61%.  

Друг важен измерител за характеризиране на развитието на трудоспособното 

население, респ. трудовите ресурси е коефициентът на демографско заместване43. 

Възпроизводството на трудовите ресурси се осъществява в условията на влошената 

демографска ситуация в страната. Докато през 2007 г. 100 излизащи от трудоспособна 

възраст лица са били замествани от 99 лица на възраст 15 - 19 години, то само за седем 

години процесът значително се влошава. В края на 2014 г. стойността на този показател 

за страната едва достига 62 души на вливащите се потоци в трудоспособното население 

на 100 излизащи от нея лица. За Област Плевен този коефициент се променя от 88 през 

2007 г. на 58 през 2014 г., а за Община Искър от 89 на 60, следвайки общата тенденция 

за областта и страната. Това означава, че в общината няма пълно заместване на 

работната сила. Създават се проблеми, дори само в количествен аспект, по 

осигуряването на необходимата работна сила за развитието на икономическия 

потенциал на общината. 

Специфичните възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно 

при оразмеряване на потребностите от инфраструктура на образованието (включително 

на предучилищното обучение) и на някои дейности от детското здравеопазване. Те 

включват следните възрастови контингенти: 

‒ 0 - 2 години; 

‒ 3 - 6 години; 

‒ 7 - 14 години; 

‒ 15 - 18 години. 

 За периода 2001-2014 г. се наблюдава тенденция на намаляване на абсолютния 

брой на населението на всички от горепосочените специфични възрастови групи. Това е 

резултат от очертаната тенденция на намаляване на фертилността и от миграцията на 

семейства с деца от посочените възрастови групи. Измененията в броя на лицата в 

специфичните възрастови групи за посочения период са отразени в Табл. № 2.8.2.1.3 и 

Фиг. № 2.8.2.1.3. 

Табл. № 2.8.2.1.3. Структура на населението по специфични възрастови 
групи 2001 - 2014 г. 

Населени  Общо  Възрастови групи 

                                                 
43

 Коефициентът на демографско заместване е отношението между броя на населението във вливащата 

се възрастова група 15-19 г. и излизащата група 60-64 г. от трудоспособното население. 
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места население 0-2 3-6 7-14 15-18 0-2 3-6 7-14 15-18 

  Брой Брой Относителен дял - % 

  2001 г. 

Общ. Искър 8976 264 327 777 317 2.9 3.6 8.7 3.5 

гр.Искър 4051 119 152 397 180 2.9 3.8 9.8 4.4 

с.Долни Луковит 2350 72 97 230 71 3.1 4.1 9.8 3.0 

с.Писарово 1087 40 45 55 40 3.7 4.1 5.1 3.7 

с.Староселци 1488 33 33 95 26 2.2 2.2 6.4 1.7 

  2014 г. 

Общ. Искър 6474 170 219 504 235 2.6 3.4 7.8 3.6 

гр.Искър 2998 68 106 241 87 2.3 3.5 8.0 2.9 

с.Долни Луковит 1725 58 67 139 80 3.4 3.9 8.1 4.6 

с.Писарово 772 26 24 71 42 3.4 3.1 9.2 5.4 

с.Староселци 979 18 22 53 26 1.8 2.2 5.4 2.7 

Източник: НСИ 

Фиг. № 2.8.2.1.3 Специфични възрастови групи – 2014 г. (%) 

За целите на ОУП в сферата на устройствените решения на социалната 

инфраструктура („Образование”) е важно да бъдат анализирани специфичните 

възрастови структури по населени места. Статистическите данни показват, че към 2014 

г. в центъра на общината съществува най-голям демографски ресурс (от самото 

населено място) за функциониране на детски заведения и на общообразователни 

училища.  

2.7.2.2 Структура на населението по пол 

 Половата структура на населението на Община Искър е с пропорции, които са 

балансирани. Към 2014 г., от общия брой на населението (6474 души), мъжете са 

3233 души, а жените – 3241 души (Табл. № 2.8.2.2.1). На 100 мъже се падат 100.2 жени. 

За периода 2001-2007-2014 г. се наблюдава процес на стабилизиране на структурата на 

населението на общината по пол. Поради по-високата средна продължителност на 

живота при жените е и съответно по-големият им дял в по-високите възрастови групи. 

Този процес е характерен и за населението на страната и Област Плевен. 

  Табл. № 2.8.2.2.1 Структура на населението по пол 2007 - 2014 г. 

  2001 г. 2007 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 

Населени 

места 
мъже жени 

б
р
.ж
е
н
и
 /
 

1
0
0
 м
ъ
ж
е

 

мъже жени 

б
р
.ж
е
н
и
 /
 

1
0
0
 м
ъ
ж
е

 

мъже жени 

б
р
.ж
е
н
и
 /
 

1
0
0
 м
ъ
ж
е

 

мъже жени 

б
р
.ж
е
н
и
 /
 

1
0
0
 м
ъ
ж
е

 

мъже жени 

б
р
.ж
е
н
и
 /
 

1
0
0
 м
ъ
ж
е

 

Общ. Искър 4464 4512 101.1 4003 4049 101.1 3458 3426 99.1 3288 3286 99.9 3233 3241 100.2 

гр.Искър 2019 2032 100.6 1851 1897 102.5 1608 1598 99.4 1516 1521 100.3 1489 1509 101.3 

с.Долни 

Луковит 
1195 1155 96.7 1076 1060 98.5 919 902 98.2 878 878 100.0 870 855  98.3  

с.Писарово 513 574 111.9 453 481 106.2 410 426 103.9 391 394 100.8 380 392  103.2  

с.Староселци 737 751 101.9 623 611 98.1 521 500 96.0 503 493 98.0 494 485  98.2  

Обл. Плевен 159839 165692 103.7 145240 152688 105.1 132642 137110 103.4 132375 136912 103.4 125102 130647 104.4 

  Източник: НСИ 

 По населени места се наблюдават някои различия в половата структура на 

населението, но те не са съществени. 

2.7.3 Структура на населението по образование 

Образователната структура на населението е един от важните качествени 

индикатори от гледна точка на оценката му като работна сила (образователна и 

квалификационна характеристика на трудовия ресурс). Данните за образователната 

структура се наблюдават при преброяванията на населението и на жилищния фонд. При 

последното преброяване на населението, проведено през 2011 г., разпределението на 

населението на Община Искър над 7 годишна възраст (6476 д.) по образователно 

равнище е следното (табл.5, фиг. 5): 

‒ висше образование (университетско и колежанско) – 445 д., или 6.9% от 

населението над 7 годишна възраст; 

‒ средно образование – 2674 д. (41.4%);  

‒ основно образование – 2328 д. (35.9%); 

‒ начално  и незавършено начално – 966 д. (14.9%); 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР             ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

69 
 

‒ никога не посещавали училище – 54 д. (0.8%). 

В сравнение с 2001 г. е налице тенденция на нарастване на относителния дял на 

по-високообразованото население в общината (с висше и средно образование) от 36.5% 

на 48.3% за сметка на по-ниско образованото. Тази тенденция е характерна и за 

областта и страната. 

Табл. № 2.8.2.2.2.  Структура на населението по образование – 2011 г. 

Населени 

места 

Население на 

7 и повече 

години 

Висше 

(университетско 

и колежанско)  

Средно Основно 

Начално и 

незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Д
е
т
е
 (
д
о
 7
 

го
д
и
н
и
 в
кл
.,
 

ко
е
т
о
 о
щ
е
 н
е
 

п
о
с
е
щ
а
в
а
 

у
ч
и
л
и
щ
е
) 

Брой 

Общ. Искър 6476 445 2674 2328 966 54 9 

гр.Искър 3008 278 1370 957 379 16 8 

с.Долни 

Луковит 1707 57 651 670 317 11 .. 

с.Писарово 775 44 297 262 155 17 - 

с.Староселци 986 66 356 439 115 10 - 

Обл. Плевен 253505 40870 115999 62012 31454 2694 476 

Относителен дял - % 

Общ. Искър 100.0 6.9 41.4 35.9 14.9 0.8 0.1 

гр.Искър 100.0 9.2 45.6 31.8 12.6 0.5 0.3 

с.Долни 

Луковит 99.9 3.3 38.1 39.3 18.6 0.6 .. 

с.Писарово 100.0 5.7 38.3 33.8 20.0 2.2 - 

с.Староселци 100.0 6.7 36.1 44.5 11.7 1.0 - 

Обл. Плевен 100.0 16.1 45.8 24.4 12.4 1.1 0.2 

.. Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката 

- Няма случай 

Източник: НСИ, преброяване на населението 
        

В град Искър образователният ценз на населението е по-висок в сравнение с този 

в селата, което е характерно и за областта и страната – градското население е с по-

високо образователно равнище.  

Фиг. № 2.8.2.2.2Структура на населението на 7 и повече години по образование (%)

 

За развитието на град Искър и населените места от общината, освен броя на 

населението и демографската му структура от изключително важно значение е неговата 

образователна структура. От образователното равнище на населението в голяма степен 

се определя качеството на работната сила и нейната производителност. Тя има важно 

значение за внедряването на съвременните технологии за производство, комуникации, 

управление и социално развитие. 

2.7.4 Структура на населението по етнически групи 

Етническият състав се наблюдава от НСИ при преброяванията на населението. 

Преброяваните лица сe самоопределят по отношение на етническата си принадлежност 

доброволно. Българската етническа група в Община Искър е доминираща, като 

обхваща 6516 д., или 96.7% от лицата, доброволно декларирали етническото си 

самоопределение.   

Към 1.02.2011 г. населението от ромският (циганският) етнос наброява 143 д. 

(локализирано главно в с. Долни Луковит). То представлява 2.1% от всички лица, 

доброволно декларирали етническото си самоопределение.  

Лицата от турската етническа група към 1.02.2011 г. са 37 д. според 

самоопределението им, с относителен дял 0.5%.  

Към други етнически групи са се самоопределили 20 души (0.3%).  

Лицата, които не се самоопределят, са 30 д. (0.4%).  
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 Табл. № 2.8.4.1 Население по етническа група – 2011 г. 

Населени 

места 
Брой лица, отговорили на 

доброволния въпрос за 

етническа принадлежност            

общо 

Етническа група 
Не се 

самоопределят 

 

българска турска 
ромска 

(циганска) 
друга   

Брой 

Общ. Искър 6746 6516 37 143 20 30 

гр.Искър 3106 3039 5 28 17 17 

с.Долни 

Луковит 

1816 1700 .. 109 .. 6 

с.Писарово 829 794 29 .. .. .. 

с.Староселци 995 983 .. .. .. .. 

Обл. Плевен 240265 219612 8666 9961 826 1200 

Относителен дял - % 

Общ. Искър 100.0 96.7 0.5 2.1 0.3 0.4 

гр.Искър 100.0 97.9 0.2 0.9 0.5 0.5 

с.Долни 

Луковит 99.9 93.6 .. 6.0 .. 0.3 

с.Писарово 99.3 95.8 3.5 .. .. .. 

с.Староселци 98.8 98.8 .. .. .. .. 

Обл. Плевен 100.0 91.5 3.6 4.1 0.3 0.5 

.. Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката 

Източник: НСИ, преброяване на населението 

2.7.5 Естествен и механичен прираст 

Броят на населението и наличието на динамика по този показател, е резултат от 

естественото и механичното движение. Данните за естественото и механичното 

движение на населението и очертаните тенденции в развитието на тези демографски 

показатели се отчитат и при разработване на прогнозните варианти за броя на 

населението в периода на действие на ОУП на общината.  

2.7.5.1. Естествен прираст 

За демографската жизненост на населените места съществено значение има 

естественото движение на населението. То е резултат от развитието на раждаемостта и 

смъртността на населението.  

 Раждаемост. Характеристиката на естественото движение на населението на 

Община Искър за периода 2007-2014 г. показва, че раждаемостта не би могла да 

компенсира повишената смъртност на населението. За анализирания период  броят на 

родените лица в общината се движи в диапазона 50 - 70 д. годишно, като той е по-висок 

през 2011 г. Коефициентът на раждаемост (‰)  през 2014 г. е 10.1‰ (Табл. № 

2.8.5.1.1, Фиг. № 2.8.5.1.1). 

Табл. № 2.8.5.1.1. Естествен прираст на населението 2007 - 2014  г. 

  2007 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Населени места 
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о
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  Брой 

Общ. Искър 66 183 -117 69 198 -129 71 146 -75 48 156 -108 66 156 -90 

гр.Искър 30 69 -39 34 82 -48 33 57 -24 18 74 -56 29 68 -39 

с.Долни Луковит 19 42 -23 19 61 -42 18 39 -21 15 35 -20 24 41 -17 

с.Писарово 10 27 -17 11 20 -9 14 26 -12 8 21 -13 7 21 -14 

с.Староселци 7 45 -38 5 35 -30 6 24 -18 7 26 -19 6 26 -20 

Обл. Плевен 2491 5355 -2864 2548 5123 -2575 2296 4986 -2690 1100 4506 -3406 2232 4821 -2589 

  На 1000 души от населението - ‰ 

Общ. Искър 8.2 22.7 -14.5 9.0 25.9 -16.9 10.4 21.7 -11.3 7.2 23.5 -16.3 10.1 23.9 -13.8 

гр.Искър 8.0 18.4 -10.4 9.5 22.9 -13.4 10.4 18.3 -7.9 5.9 24.1 -18.2 9.6 22.5 -12.9 

с.Долни Луковит 8.9 19.7 -10.8 9.4 30.2 -20.8 10.0 21.9 -11.9 8.5 19.8 -11.3 13.8 23.6 -9.8 

с.Писарово 10.7 28.9 -18.2 12.5 22.7 -10.2 17.1 32.3 -15.2 10.1 26.4 -16.3 9.0 27.0 -18.0 

с.Староселци 5.7 36.5 -30.8 4.3 30.2 -25.9 5.9 23.7 -17.8 7.0 25.9 -18.9 6.1 26.3 -20.3 

Обл. Плевен 8.4 18.0 -9.6 8.8 17.8 -8.9 8.6 19.0 -10.3 4.2 17.3 -13.0 8.7 18.7 -10.0 

Източник: НСИ 

 Броят на родените през разглеждания период естествено дава отражение и върху 

коефициента на раждаемост, който в отделните години от периода се  движи в рамките 

от 7 до 10‰. Коефициентът на раждаемост в Община Искър (10.1‰) е над средния за 

областта (8.7‰) през 2014 г..  

 Раждаемостта в общината като съотношение на родените деца на 1000 души от 

населението е най-висока в с. Долни Луковит, поради по-високият дял на ромско  

население.  

Раждаемостта като цяло не може да осигури добри възможности за стабилно 

естествено възпроизводство на населението, тъй като влиянието на смъртността е по-

негативно (Фиг. № 2.8.5.1.1).  

 

 

 

 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР             ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

71 
 

Фиг. № 2.8.5.1.1 Естествен прираст на населението 2007 - 2014 г. 

 

Подробни данни за състоянието на раждаемостта по населени места и по години в 

периода 2007-2014 г. се съдържат в Табл. № 2.8.5.1.1. 

 Смъртността е другият основен показател за естественото възпроизводство на 

населението в Община Искър. Аналогично на раждаемостта, която е в състояние на 

относително стациониране, смъртността също е с черти на стагнация с неголеми 

различия през отделните години на периода, докато коефициентът на смъртност поради 

намаляването на населението относително нараства. 

 Анализът на статистическите данни показва, че за целия анализиран период в 

Община Искър броят на умрелите лица възлиза на 150-200 души годишно. Този брой е 

доста по-висок от броя на ражданията. Основната причина за по-високият брой на 

случаите на умирания се дължи на влошената възрастова структура на населението 

(застаряваща), което в комбинация със средната продължителност на живот води до по-

висока смъртност.  

Коефициентът на смъртност  (брой умрели на 1000 д. от населението) е в 

диапазона 22 - 26‰, като през 2014 г. неговата стойност е 23.9‰ (Табл. № 2.8.5.1.1). За 

периода относително по-ниска смъртност е регистрирана през 2012 г. 

По населени места, случаите на умрели лица и съответно на коефициента на 

смъртност, варира през различните години на периода. Средногодишният коефициент 

на смъртността за общинския център – гр. Искър е по-нисък от средния за общината. 

 Подробни данни за състоянието на смъртността по населени места и по години за 

периода 2007-2014 г. се съдържат в Табл. № 2.8.5.1.1 

Естественият прираст, като резултат от стойностите на раждаемостта и 

смъртността е отрицателен. Това личи от данните в Табл. № 2.8.5.1.1 Средногодишните 

стойности на коефициента варират от -11‰ до -17‰, като през 2014 г. неговата стойност 

е -13.8‰ (Табл. № 2.8.5.1.1. Най-малък отрицателен естествен прираст е регистриран 

през 2012 г. (-11.3‰). 

 Посочените данни дават основание да се отбележи, че възможностите за 

естественото възпроизводство на населението в Община Искър към момента са 

ограничени, т.е. липсват възможности за нарастване на броя на населението по 

естествен път. Тази констатация е валидна за всички населени места в общината, вкл. и 

за гр. Искър.  Неблагоприятните тенденции в естественото възпроизводство, които са 

характерни не само за анализирания 7 годишен период, а за по-дълъг ретроспективен 

времеви период, се отчитат и при разработване на отделните варианти на 

демографската прогноза. 

Информация за динамиката на абсолютните стойности на естествения прираст и 

на коефициента на естествен прираст по населени места и по години в периода 2007-

2014 г. е представена  в Табл. № 2.8.5.1.1. 

2.7.5.2 Механичeн прираст 

Механичното движение на населението, отразява случаите на заселване и на 

изселване както от отделните населени места, така и от общината и е другият фактор 

(заедно с естественото движение), оказващ влияние върху броя на населението.  

Община Искър е засегната от миграционни движения, както вътре в общината, 

така и извън границите  . Отчетени са и миграционните движения, включващи както 

заселване на лица от други общини, така и изселване на население извън общината. 

Тези процеси са естествени и до голяма степен зависят от състоянието на местната 

икономика, условията на живот и от поведенчески и други мотивации за заселване и 

изселване. 

Подробни данни за състоянието на механичното движение по населени места и по 

години в периода 2007-2014 г. се съдържат в Табл. № 2.8.5.2.1. 
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Табл. № 2.8.5.2.1 Механичен прираст на населението 2007 – 2014 г. 

              
(брой) 

  2007 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
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Общ. Искър 151 158 -7 136 155 -19 86 86 0 77 106 -29 95 105 -10 

гр.Искър 63 54 9 34 69 -35 26 54 -28 28 45 -17 36 36 0 

с.Долни Луковит 25 50 -25 35 37 -2 21 15 6 26 33 -7 25 39 -14 

с.Писарово 33 29 4 47 31 16 10 11 -1 10 16 -6 22 21 1 

с.Староселци 30 25 5 20 18 2 29 6 23 13 12 1 12 9 3 

Обл. Плевен 6014 6856 -842 5314 6832 -1518 3247 4402 -1155 3417 4671 -1254 3762 4787 -1025 

Източник: НСИ 

Заселвания. Статистическите данни показват, че в Община Искър в периода 2007-

2014 г. заселванията варират през отделните години, като през 2014 г. броят на 

заселените лица в общината е 95 души (Табл. № 2.8.5.2.1, Фиг. № 2.8.5.2.1).  

Заселванията, като демографски процес са характерни за всички населени места 

в общината, като по-привлекателен се очертава общинският център.  

Изселванията от общината и от отделните населени места са другият показател 

за механичното движение на населението. Общината, както и областта и страната също 

са засегнати от миграционните потоци. За периода 2007-2014 г. общият брой на 

изселените лица се движи в широк диапазон. Както личи от Табл. № 2.8.5.2.1 и Фиг. № 

2.8.5.2.1 динамиката в броя на изселванията през отделните години е неравномерно 

изразена. През последните две години броят на изселените се запазва в диапазона 

около 100 д.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. № 2.8.5.2.1 Механичен прираст на населението 2007 - 2014 г. 

 

 По населени места изселванията са характерни за всички селища. Това се вижда 

от данните в Табл. № 2.8.5.2.1 

 Механичният прираст на населението за общината е отрицателен, но 

минимален. През 2014 г. механичният прираст е -10 д. За гр. Искър механичното 

движение на населението е балансирано (36 заселени и съответно 36 изселени), за 

селата Писарово и Староселци механичният прираст е положителен, но с неголеми 

стойности, а за с. Долни Луковит е отрицателен, но също така с неголеми стойности.  

2.7.6 Икономическа активност 

В категорията „икономически активно население“ попадат лицата във 

възрастовите групи над 15 години. В него се включват както заетите, така и 

безработните лица, т.е. работната сила в общината. За анализи и оценки на 

икономически активното население също се ползва информация от преброяването на 

населението през 2011 г., както и текущи данни за работната сила. 

Данните за 2011 г. показват, че при населението над 15 години (5960 д.),  общият 

брой на икономически активното население в Община Искър  е  1736 д., а на 

икономически неактивното – 4224 д.  
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Табл. № 2.8.6.1 Население на 15 и повече години по икономическа активност 2011 г. 

Населени места 
Население на 15 и 

повече години 
Икономически активни 

Икономически 

неактивни 

  брой брой отн.дял - % брой отн.дял - % 

Общ. Искър 5960 1736 29.1 4224 70.9 

гр.Искър 2789 764 27.4 2025 72.6 

с.Долни Луковит 1549 481 31.1 1068 68.9 

с.Писарово 693 188 27.1 505 72.9 

с.Староселци 929 303 32.6 626 67.4 

Обл. Плевен 235008 109016 46.4 125992 53.6 

Източник: НСИ, преброяване на населението 

Коефициентът на икономическа активност за Община Искър е 29.1% (Табл. № 

2.8.6.1). За сравнение коефициентът на икономическа активност за Област Плевен е 

46.4% (2011 г.), а за страната – 52.1%.  

 

2.7.7  Диагноза 

 Численост и динамика на населението: 

o Процесът на намаление на населението, характерен за страната като цяло, за 

СЗР и за Област Плевен се очертава като проблем и за Община Искър. 

 Възрастово-полова структура на населението: 

o Възрастовата структура на населението в Община Искър е по-влошена от 

тази на национално и областно ниво, характеризираща се с по-висок дял на 

възрастното население и по-нисък дял на населението в трудоспособна 

възраст, като тенденцията в отделните възрастови групи следва общата за 

страната; 

o Наблюдава се понижение на коефицента на демографско заместване, което 

създава проблеми с работната сила за развитието на икономическия 

потенциал на общината; 

o Структурата на населението на общината по пол е сравнително балансирана. 

 Образователна структура на населението: 

o с високо образователно равнище (висше – университетско и колежанско и средно 

образование) е 48% от населението на общината, което е благоприятна 

предпоставка за заетост; 

o Повече от половината от населението обаче е с нисък образователен ценз 

(основно, начално и незавършено начално образование), което е причина за 

трудности при намирането на работа и създава пречки за развитие на 

високотехнологични производства. 

 Етническа структура на населението: 

o Преобладава българският етнос. Малка част от населението се определя като 

принадлежаща към ромската етническа група. Лицата с такава принадлежност 

са нискообразовани и с нисък потенциал за професионална реализация. 

 Естествен и механичен прираст: 

o Естественият прираст на населението е отрицателен, което е характерно и за 

страната и Област Плевен; 

o Механичният прираст е близък до „нулев”, поради което възпроизводството на 

населението се осъществява основно при отрицателен естествен прираст. 

 Икономическа активност на населението: 

o Икономически активното население е със доста по-нисък относителен дял 

спрямо лицата над 15 годишна възраст, в сравнение със средното ниво за 

страната и областта. 

2.8 Икономически активности – анализ 

2.8.1 Обща характеристика и структура на общинската икономика 

За икономическото развитие на Община Искър голяма роля имат секторите, 

свързани с природните ресурси.  

Предприемаческата активност в Община Искър (23 регистрирани предприятия на 

1000 жители през 2012 г.) е значително под средните показатели за страната (51 

предприятия на 1000 жители) и под средните за Област Плевен (35 предприятия на 1000 

жители). Тенденцията за общината е към повишаване на предприемаческата активност 

за периода 2008 - 2012 г.  

Сравнението в тенденцията на абсолютния брой на регистрираните предприятия 

през последните години показва, че те варират от 135 през 2008 г. до 153 през 2012 г. 

(Табл. № 2.9.1.1). 
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Табл. № 2.9.1.1 Основни показатели на отчетените нефинансови 

предприятия за 2008 - 2012 г. за Община Искър 

Години 

Брой 

предприятия         
Заети лица

1
 
Произведена 

продукция
2
 

 Приходи от 

дейността 

Разходи за 

дейността 
Печалба ДМА     

 

Брой Хиляди левове 

2008 135 440 14923 20888 18821 2417 10570 

2009 128 415 13979 24328 22109 2903 11766 

2010 133 433 20022 27020 22766 4180 13961 

2011 136 473 28181 38180 31773 5976 19710 

2012 153 489 32002 43994 38168 5391 24122 

1Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 
2Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 

Източник: НСИ, ТСБ - Плевен 

На Табл. № 2.9.1.2 са представени основните показатели за 2012 г. по 

икономически дейности. 

Табл. № 2.9.1.2 Основни икономически показатели на отчетените нефинансови 

предприятия за 2012 г. по икономически дейности за Община Искър  

Икономически дейности (А21) 
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  Брой Хиляди левове 

Община Искър 153 489 32002 43994 38168 5391 24122 

Селско, горско и рибно стопанство 45 200 21751 26993 21574 4872 18448 

Добивна промишленост .. .. .. .. .. .. .. 

Преработваща промишленост 6 100 8598 9923 9781 135 3411 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и 

газообразни горива 

.. .. .. .. ..   .. 

Строителство .. .. .. .. .. ..   

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
57 113 794 5943 5863 158 1420 

Транспорт, складирани и пощи .. .. .. .. .. .. .. 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

14 30 193 432 394 39 61 

Хотелиерство и ресторантьорство 7 3 156 156 63 84 .. 

Операции с недвижими имоти 3 12 61 90 112   90 

Професионални дейности и научни 

изследвания 
.. .. .. .. .. .. .. 

Административни и спомагателни дейности .. .. .. .. .. ..   

Хуманно здравеопазване и социална работа 9 13 160 167 129 39 82 

Други дейности .. .. .. ..   ..   

Табл. № 2.9.1.2 Основни икономически показатели на отчетените нефинансови 

предприятия за 2012 г. по икономически дейности за Община Искър  

Икономически дейности (А21) 
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  Брой Хиляди левове 

1Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 
2Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 

.. Конфиденциални данни 

Източник: НСИ, ТСБ - Плевен 

Към 2012 г. на територията на Община Искър от функциониралите общо 153 

предприятия (Табл. № 2.9.1.2) от нефинансовия сектор, по-голямата част са от 

третичния сектор (търговия и услуги), а по-малка – от вторичния сектор на икономиката. 

По брой на заетите в тях лица, преобладаващата част (93.5%) са от типа „микро” с до 

9 д. заети. Към групата „малки” предприятия се отнасят 5.9% от предприятията от 

нефинансовия сектор. Микро предприятията осигуряват най-голяма заетост – 271 д. към 

2012 г. (55.4% от заетите). 

Табл. № 2.9.1.3 Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по 

групи предприятия според броя на заетите в Община Искър 2007 - 2012 г. 

Групи предприятия 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
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 Община Искър 123 409 135 440 128 415 133 433 136 473 153 489 

Микро до 9 заети 115 270 128 275 120 242 125 259 126 260 143 271 

Малки от 10 до 49 8 139 6 112 .. .. 7 118 9 155 9 151 

Средни от 50 до 249 - - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. Конфиденциални данни 

Източник: НСИ, ТСБ - Плевен 

По отношение на общия брой заети на фирмите, подали годишен счетоводен 

отчет на общинско, областно и национално ниво, тенденцията е към намаление след 

2009 г. вследствие на икономическата криза и постепенно стабилизиране от 2011 г. През 

2012 г. техният брой за Община Искър е 489 д. 

Произведената продукция след период на спад (2009-2010) бележи постепенно 

увеличение от 2011 г., като стойността на показателя през 2012 г. е 32002 хил.лв. 
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Общите приходи от дейността на нефинансовите предприятия в Община Искър се 

характеризират с динамика, като през 2008 г. те са били 20888 хил.лв., постепенно 

нарастват и през 2012 г. достигат 43994 хил.лв. (Фиг. № 2.9.1.1).  

Разходите за дейността също варират от 18821 хил.лв. през 2008 г. до 38168 

хил.лв през 2012 г. 

Печалбата и ДМА за периода бележат увеличение, което се вижда от Табл. № 

2.9.1.1 и Фиг. № 2.9.1.1. 

 Фиг. № 2.9.1.1 Основни показатели (в хил. лв.) на отчетените нефинансови 

предприятия за 2008 - 2012 г. за Община Искър 

 

Като цяло за периода 2010-2012 г. се наблюдава увеличение на нетните приходи 

от продажби на един жител както за Община Искър, така също и за Област Плевен и 

страната (Табл. № 2.9.1.4, Фиг. № 2.9.1.2). Независимо от това, нетните приходи от 

продажби за общината на един жител са твърде под средните за областта и страната. 

Табл. № 2.9.1.4 Нетни приходи от продажби на един жител (хил. лв.) 

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Република България 25.11 28.46 30.22 

Област Плевен 10.05 12.22 13.19 

Община Искър 2.50 3.38 3.95 

Източник: НСИ 

    Фиг. № 2.9.1.2 Нетни приходи от продажби на един жител (хил. 

лв.) 

 

Икономическата и инвестиционна активност в общината са повлияни от 

финансовата и икономическа криза в страната през анализирания период, като редица 

дейности бяха редуцирани. Общината се нуждае от активно привличане на външни 

инвестиции в подкрепа на вътрешния потенциал.  

2.8.2 Профил на първичния сектор 

2.9.2.1 Селско стопанство 

През 2012 г. в общия размер на произведената продукция, приходи от дейност и 

ДМА най-голям дял има първичния сектор (Табл. № 2.9.1.2). 

В основата на първичния сектор е селското и горското стопанство. Селското 

стопанство е важен структороопределящ отрасъл в икономката на Община Искър. 

Аграрният сектор е с подчертана растениевъдно-животновъдна насоченост. 

От справката за селскостопанския сектор се вижда, че Община Искър има 

значителни земеделски територии, разположени във всички землища в общината. 

Природо-географските условия и релефът дават отражение върху земеделските 

територии, които са с висок относителен дял (85% от общата територия на Община 

Искър). С над 85% дял на земеделските земи от общия размер на територията са и 

други общини в областта, разположени в северните равнинни части – Кнежа (90.7%), 

Пордим (87.3%), Долна Митрополия (86.8%) и др. 

Обработваемите земи заемат 170 628 дка, засадени с пшеница (заемаща 27.8% от 

обработваемите земи), ечемик (4.1%), рапица (3.8%), царевица, слънчоглед и фуражни 

култури (61.0%), други насаждения (3.2%). Благоприятните природо-географски и 
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почвено-климатични условия са предпоставка за отглеждането на зърнени и фуражни 

култури, трайни насаждения, зеленчуци. 

Животновъдството в общината е концентрирано главно в личните стопанства. 

Отглеждат се овце и кози, едър рогат добитък, свине. Птиците и пчелните семейства 

също са с висок дял (Табл. № 2.9.2.1.1). Изграждането на ферми е важна предпоставка 

за ефективността на животновъдството. В общината има възможности за производство 

на висококачествена, екологично чиста продукция – мляко (овче, козе, краве), месо, 

вълна, яйца, мед и др. 

Табл. № 2.9.2.1.1 Справка за животновъдния сектор в Община Искър 

Видове животни Брой към: 

2007 г. 2009 г. 2011 г. 

1. Говеда 1320 1345 3400 

2.ДПЖ (овце и кози) 5600 5200 6020 

3.Свине 2000 1800 704 

4.Птици 12000 14000 15000 

5.Пчелни семейства Регистърът не се 

води към ОДБХ 
702 837 

Източник: МЗХ, ОДБХ - гр. Плевен 

На територията на общината има регистрирани 172 земеделски стопанства и 61 

животновъдни ферми. Общият брой на земеделските стопанства в общината съставлява 

5.4% от тези в Област Плевен. Те са представени от земеделски кооперации, сдружения 

и частни стопани. 

По данни на МЗХ земеделските стопанства, които обработват до 10 дка са 72.0% 

от стопанствата в общината (също така те са с висок дял и средно за областта – 74%), 

но обработват 0.8% от използваната земеделска земя в общината (съответно 0.7% от 

ИЗП за областта). Стопанствата, които обработват над 100 дка ИЗП в общината са 14% 

и обхващат около 90% от ИЗП на общината.  

Средният размер на използваните земеделски площи44 (ИЗП) в общината е 

247.3 дка45, което е над средното за Област Плевен (232.8 дка) и средното за страната 

(101.3 дка). 

                                                 
44

 Използваната земеделска площ (ИЗП) на стопанствата включва обработваемата им земя, трайните 

насаждения, постоянно затревените площи и семейните градини.  
45

 Преброяване на земеделските стопанства през 2010 г., област Плевен – основни резултати 

Разпределението на земеделските и горските територии по населени места е 

представено на Фиг. № 2.9.2.1.1. 

Фиг. № 2.9.2.1.1 Площи на земеделските и горските терени (в декари) по населени 

места 

 

2.9.2.2 Горско стопанство 

Горското стопанство в общината е с подчинено значение в първичния сектор. 

Причината за това е в по-слабата представеност на горския фонд (6.1% от територията 

на общината). Горските територии на Община Искър се включват към Държавно горско 

стопанство (ДГС) „Плевен” на Северозападно държавно предприятие (СЗДП).  

Общата площ на горските територии в общината е 14 819 дка. 

Преобладаващите дървесни видове в миналото (летен и зимен дъб, бряст, липа и др.) 

понастоящем са видоизменени и горската растителност е представена основно от 

широколистни гори – топола, акация, полски клен, мъждрян, цер, дъб, габър, глог и др. 

По поречието на Искър са разположени върбови растителни видове. Смесените дъбови 

гори са запазили значението си в отделни пространства, териториално привързани 

към долината на река Искър и ограничени площи от дълбоките долини на нейните 

притоци. Добре представени са и смесените благуново-церови гори. В лявото поречие на 

Искър са създадени изкуствени насаждения от бяла акация.  Все още горите, въпреки 

малката им площ не се използват достатъчно ефективно и не допринасят в 

необходимата степен за подобряване на стопанските резултати в общината. 
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Горите са разпръснати из цялата територия – разпростират се като: тесен горски 

масив по поречието на река Искър; малки групи и изолирани горски пространства. 

Площта на горските територии по отделни землища е представена графично на Фиг. 

№ 2.9.2.1.1. Горите в общината не са само като източник на ценна дървесина – 

перспективите за ефективното им и екологосъобразно използване са свързани преди 

всичко с комплексното усвояване на техния разнообразен природно-ресурсен 

потенциал. 

Като недървесни природни ресурси със стопанско значение се определят 

лечебните растения: водни и крайводни с умерени изисквания към влажността; тревни и 

горски видове лечебни растения, както и диви плодове, риба, дивеч. 

В Стратегическия план за развитие на горския сектор в страната (2014-2023 г.)46 

се препоръчва да се използват фондовете за развитие на селските райони, за да се 

допринесе за насърчаване на социалните функции на устойчивото управление на 

горите; да се оценят и подобрят ефектите от мерките в областта на горското стопанство 

в рамките на политиката за развитие на селските райони; да се подобри извършваното 

остойностяване на ползите, които горите осигуряват на обществото, и чрез устойчиво 

управление на горите да се намери точния баланс между предоставянето на различните 

стоки и услуги. Горите и горските екосистеми са тези, които съхраняват най-голям дял от 

естественото биологично разнообразие. 

2.8.3 Профил на вторичния сектор 

Промишлеността губи от своето значение като сектор в общинската икономика. 

Това се потвърждава от данните за размера на произведената продукция и за 

намаляващия брой на наетите лица в промишлените дейности.   

                                                 
46

 На европейско ниво още от 1998 г. се прилага обща европейска стратегия за горското 

стопанство, която е израз на общите намерения на членуващите страни да постигнат добро 

управление на горските ресурси, устойчив и конкурентоспособен горски сектор. Акцент е поставен и на 

въздействието на другите свързани политики, които биха могли да имат ефект върху горите. Посочва 

се, че „устойчиво управление на горите" означава ползването на горите и горските територии по начин 

и размер, чрез който да се поддържа тяхното биоразнообразие, продуктивност, капацитет за 

възстановяване, жизненост и потенциал да изпълняват, сега и за в бъдеще, съответните екологични, 

икономически и социални функции на местно, национално и световно ниво, и да не увреждат други 

екосистеми. 

 

В Община Искър са регистрирани фирми, представляващи главно средния и 

дребния бизнес. В тях са заети преобладаващо лица живеещи в общината. Част от тях 

са търговски фирми, а друга част се занимават с производство. 

Основни структуроопределящи производства на територията на Община Искър 

във вторичния сектор на икономиката са в сферата на преработващата промишленост. 

Според произведената продукция, приходи от дейност и ДМА индустрията е на второ 

място след селското и горското стопанство (Табл. № 2.9.1.2).  

 От съществуващите предприятия едно е от машиностроителния отрасъл, две са 

за производство на месни и зеленчукови консерви, една трудово-производителна 

кооперация и една общинска фирма. 

Достъпът до подходящи висококачествени суровини, както и пазарът на 

продукцията, са едни от ключовите фактори за промишленото производство. Все още не 

се използва рационално потенциалът и ресурсите на селското стопанство за развитие на 

хранително-вкусовата промишленост. 

Съществуват благоприятни условия и възможности за развитие на рибно 

стопанство във водните пространства в общината.  

Строителството, като икономическа дейност от вторичния сектор изпитва 

същите проблеми в развитието си, характерни и за останалите икономически отрасли. 

2.8.4  Профил на третичния сектор 

Този сектор е добре развит в общината, поради необходимостта от ежедневни 

услуги на населението в населени места. В сектора се включва и занаятчийството47, 

което може да се окаже добра алтернатива за голяма част от населението. Според 

Евростат услугите се структурират в 3 основни групи: социални, базисни и модерни. 

Социалните услуги  в общината включват: 

 Образованието, което е с общинско значение (особено неговата основна 

степен, която е задължителна). За образованието в общината е характерно, 

че то е основно с публичен характер. Към момента няма учебни институции, 

които се финансират от частния сектор. Образованието в Община Искър 

обхваща предучилищното обучение и свързаната с него инфраструктура и 

                                                 
47

 По данни от ОПР - Искър 
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общото образование, реализирано в общообразователните училища (СОУ, 

ОУ и НУ). 

 Здравеопазване. Извънболничната помощ е с подчертано местен характер. 

Тя се извършва от общопрактикуващи лекари и денталисти и от лекари 

специалисти. Болничната помощ е представена от „Специализирана болница 

по вътрешни болести за долекуване, продължително лечение и 

рехабилитация - Искър" ЕООД, с регионални функции. 

 Социални дейности. В общината няма изградени специализирани институции 

за осъществяване на социалните дейности, както и услуги, предлагани в 

обичайна среда в общността. Осъществява се само социално подпомагане на 

уязвими групи от населението, основен доставчик на което е общината. 

 Базисните услуги обхващат: търговия, хотели и ресторанти, транспорт, 

комуникации. Търговското обслужване, хотелиерството и ресторантьорството 

е изцяло в частния сектор. Търговската дейност е на трето място по приходи 

от дейността и ДМА след селското стопанство и преработващата 

промишленост по данни на отчетените нефинансови предприятия. (Табл. № 

2.9.1.2).  

 Модерни услуги: бизнес и финансови услуги (информацията за този вид 

услуги е конфиденциална според Закона за статистиката).  

В сферата на услугите туризмът е слабо застъпен поради липса на организирани 

туристически дестинации и други алтернативни форми на туризъм. Като цяло в тази 

икономическа дейност не са използвани напълно потенциалите на общината. В процес 

на изпълнение са 2 проекта48: „Общински център – местен бит и култура” в гр. Искър49 и 

туристическа екопътека „Тульово” – природа, сказания, легенди и съвременности” в 

землищата на гр. Искър и с. Писарово.  

Административното обслужване на населението се извършва в общинския център 

и в кметствата. 

 

 

                                                 
48

 Проектите са по Мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 
49 Проектът предвижда реконструкция на общинска сграда за Общински туристически център с 

изложбена колекция от антични народни носии и предмети от бита и местните занаяти. 

2.8.5 Заетост и безработица 

 2.8.5.1 Заетост 

За секторно-отрасловия и териториален анализ е използван показателя “наети 

лица”. Броят на наетите лица50 е един от индикаторите за състоянието на 

икономиката. В Община Искър през 2012 г. в икономиката са наети общо 726 д.  

Разпределението на наетите лица по икономически сектори51 в общината за 

периода 2008-2012 г.52 е показано в Табл. № 2.9.5.1.1. 

 

Табл. № 2.9.5.1.1 Наети лица по икономически сектори 2008 - 2012 г. 

Икономически сектори 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 

  брой % брой % брой % брой % 

Общо 718 100.0 677 100.0 642 100.0 726 100.0 

Селско и горско стопанство (Първичен сектор) 132 18.4 139 20.5 149 23.2 174 24.0 

Индустрия (Вторичен сектор) 128 17.8 122 18.0 99 15.4 100 13.8 

Услуги (Третичен сектор) 458 63.8 416 61.5 394 61.4 452 62.2 

Източник: НСИ 

 

С най-висок дял са наетите в услугите (третичния сектор) – 62.2% (452 д.) от общо 

наетите през 2012 г. На второ място по дял на наетите са икономическите дейности, 

свързани с първичния сектор на икономиката – селското и горското стопанство (24.0% - 

174 д.). В сферата на индустрията (вторичния сектор) наетите лица са 13.8% (100 д.) 

(фиг. 2.9.5.1.1).  

      

 

 

 

 

                                                 
50

 Без работодатели и самонаети лица. 
51

 Съгласно методологията на НСИ, която е съвместима със Статистическата класификация на 

икономическите дейности на Европейската общност, разпределението на заетите/наетите по 

икономически сектори чрез групиране на икономическите дейности е следното: 

Сектор „Селско и горско стопанство” включва селско, ловно, горско и рибно стопанство. 

Сектор „Индустрия” включва добивна промишленост; преработваща промишленост, производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;  доставяне на води, 

канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; строителство.  

Сектор „Услуги” включва всички останали икономически дейности. 
52

 Към 2012 г. наетите лица не включват данни за броя на наетите лица с конфиденциалност на 

информацията. 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР             ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

79 
 

Фиг. № 2.9.5.1.1 Наети лица по икономически сектори – 2012 г. 

 

За периода 2008-2012 г. броят на наетите лица в общинската икономика на 

Искър  бележи следното развитие:  

‒ Общият брой на наетите лица от 718 д. през 2008 г. вследствие на 

икономическата криза намалява с 1/10 като достига 642 д. през 2010 г., след 

което леко нараства като през 2012 г. е сходен с този през 2008 г. 

‒ С най-голямо намаление се очертава вторичния сектор на икономиката, 

главно преработващата промишленост, където наетите лица намаляват с 

около 1/5 (от 128 д. през 2008 г. на 100 д. през 2012 г.); 

‒ В селското, горското и рибното стопанство за периода е налице нарастване на 

наетите лица (от 132 д. през 2008 г. на 174 д. през 2012 г.) (Табл. № 2.9.5.1.1).  

По информация от НСИ, наетите лица в Община Искър като общ брой, в т.ч. 

конфиденциалните данни, през 2012 г. са общо 897 д., а през 2013 г. – 817 д., но без 

детайлна информация по икономически дейности и сектори. 

 2.8.5.2 Безработица 

Информацията за безработицата се предоставя на ниво „община”. Поради тази 

причина анализите за броя на безработните лица, за равнището на безработица се 

отнасят за Община Искър. Състоянието на безработицата в общината (за периода 2007-

2014 г., средногодишни данни на Агенцията по заетостта) е представено в Табл. № 

2.9.5.2.1 и Фиг. № 2.9.5.2.1. 

 

 

 

 

 

Табл. № 2.9.5.2.1 Равнище на безработицата 2007 - 2014 г. (ср. год.) 

Териториално 

ниво 

Иконом. 

активни 

Регистр. 

безработни 

Регистр.безработни 

до 29 г. вкл. 

Регистр.безработни с 

регистрация над 1 г. 

Равнище на 

безработица 

   брой брой  брой %  брой % % 

2007 г. 

Общ. Искър 3601 599 105 17.5 366 61.1 16.63 

Обл. Плевен 148178 14480 2533 17.5 9096 62.8 9.77 

Р България 3704336 286980 57883 20.2 165856 57.8 7.75 

2008 г. 

Общ. Искър 3601 416 55 13.2 186 44.7 11.55 

Обл. Плевен 148178 11887 1856 15.6 6447 54.2 8.02 

Р България 3704336 233719 41657 17.8 115669 49.5 6.31 

2009 г. 

Общ. Искър 3601 477 72 15.1 119 24.9 13.24 

Обл. Плевен 148178 13761 2226 16.2 4660 33.9 9.29 

Р България 3704336 280980 59628 21.2 82763 29.5 7.59 

2010 г. 

Общ. Искър 3601 577 86 14.9 204 35.4 16.01 

Обл. Плевен 148178 16706 2676 16.0 6199 37.1 11.27 

Р България 3704336 350944 63500 18.1 110845 31.6 9.47 

2011 г. 

Общ. Искър 2351 511 85 16.6 155 30.3 21.74 

Обл. Плевен 121612 14936 2701 18.1 6063 40.6 12.28 

Р България 3438920 332601 63690 19.1 118135 35.5 9.67 

2012 г. 

Общ. Искър 1716 774 151 19.5 104 13.4 45.10 

Обл. Плевен 107641 17294 3495 20.2 5503 31.8 16.07 

Р България 3438920 364537 74779 20.5 118832 32.6 11.10 

2013 г. 

Общ. Искър 1716 801 152 19.0 273 34.1 46.66 

Обл. Плевен 107641 18433 3670 19.9 6517 35.4 17.12 

Р България 3282740 371380 74720 20.1 121954 32.8 11.31 

2014 г.  

Общ. Искър 1716 813 118 14.5 318 39.1 47.40 

Обл. Плевен 107641 18503 3117 16.8 7466 40.4 17.19 

Р България 3282740 367836 64449 17.5 137924 37.5 11.21 

Източник: Агенцията по Заетостта 
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Фиг. № 2.9.5.2.1  Равнище на безработицата – динамика 

 

Динамиката в броя на безработните лица и нарастването на равнището на 

безработица след 2009 г. и рязкото   увеличение от 2012 г. е резултат от 

икономическата криза, засегнала страната. В структурата на безработните се констатира 

нарастване на броя на категориите лица, които са най-потърпевши на пазара на труда. 

На първо място това са лицата регистрирани като безработни повече от 1 година. Освен 

тях като най-уязвими на пазара на труда са лицата с ниско образование, ниска 

квалификация или без квалификация. Те са и най-застрашените категории лица от 

социално изключване.  

По данни на Агенцията по заетостта и бюрото по труда, към 2014 г. състоянието с 

безработицата в Община Искър запазва общата тенденция на нарастване, формирана 

през 2009 г. Структурата на регистрираната безработица средногодишно за 2014 г. е 

съответно: 

- Брой на регистрираните безработни лица 813 д; 

- Регистрирани безработни до 29 год. възраст – 118  д.; 

- Продължително безработни с регистрация над 1 година – 318 д.; 

- Равнище на безработица – 47.40%. 

Във връзка с устойчивото развитие е важно да се наблюдават тенденциите в 

развитието на безработицата при групите в неравностойно положение53, в т. ч. 

                                                 
53

 Групите от безработни в неравностойно положение на пазара на труда, към които приоритетно е 

насочена активната политика на Агенцията по заетостта, са главно младежите до 29 г., лицата без 

образование и/или квалификация и специалност, продължително безработните над 1 година, лицата с 

трайни увреждания. 

продължителната безработица, тъй като тя води до високи рискове от бедност и особено 

от социално изключване.  

Нивото на безработица в общината е сред най-високите в страната. То е 2.7 

пъти над средното за областта и 4.1 пъти над средното за страната, но действително 

безработните лица в Община Искър са по-голям брой, тъй като данните на Агенцията по 

заетостта и на бюрото по труда отразяват само безработните, които са регистрирани.  

2.8.6  Диагноза 

‒ Добри природни дадености и ресурси за развитие на селското стопанство, 

което е основен структуроопределящ икономически отрасъл; 

‒ Негативни последствия върху заетостта и икономиката вследствие от 

редуцирането на работни места в индустриалните предприятия на 

територията на общината поради икономическата и финансова криза; 

‒ Изследванията показват, че индустриалният сектор е слабо развит; 

устойчивостта в развитието на местната икономика е ниска; 

‒ В сферата на услугите водещ отрасъл е търговията, която е изцяло в частния 

сектор; 

‒ Заетостта и безработицата са съответно по-ниски (по отношение на 

заетостта) и по-високи (за безработицата) от същите за областта и страната. 

Коефициентът на безработица е много висок за периода както в общината, 

така и в общинския център, което показва ограничените възможности за 

заетост на населението. Спадът в заетостта в общинската икономика е далеч 

по-сериозен от този на областно ниво. От наличните данни се вижда, че 

тенденцията на увеличаване нивото на безработица вследствие на 

икономическата криза е с чувствително по-високи темпове от тези за областта 

и страната; 

‒ Предприемаческата активност на общинско ниво (измерена чрез показателя 

„брой предприятия на 1000 д. от населението”) показва, че общината 

изостава значително от средното ниво за областта и страната; 

‒ Икономиката в община Искър разчита основно на няколко отрасъла и 

предимно на селското стопанство, което я прави слабо диверсифицирана и 

силно зависима от колебанията в развитието на пазарната ситуация. 
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2.9 Обитаване – анализ 

2.9.1 Количествени параметри на жилищния фонд 

Функционална система „Обитаване“ е с изключително важно значение при 

устройственото планиране на населените места, тъй като изисква значителни 

пространствени ресурси. Количествените параметри на жилищния фонд формират 

стандарта на населението по отношение на задоволяването му с жилища и жилищна 

площ.  

Общият брой жилища в населените места от община Искър към 2011 г. е  4010, а 

общата полезна площ – 303 314 кв.м. Средната полезна площ за жилище е 75,64 кв.м., 

което е близко до средната полезна площ за жилище за областта (73,83 кв.м.). В 

сравнение с останалите общини в област Плевен по този показател за 2011 г. община 

Искър има сравнително голяма полезна площ за жилище, като за същата година по-

високи стойности имат общините Гулянци (85,04 кв.м.), Долни Дъбник (79,30 кв.м.) и 

Долна Митрополия (77,21 кв.м.).  

Табл. №  2.10.1.1  Общ брой жилища съгласно данни от Преброяване 2011 г. 

    

Общ 

брой 
жилища 

Средна 

обща 
полезна 
площ на 

жилище 
(кв.м.) 

Средна 
жилищна 

площ на 
жилище 
(кв.м.) 

Задоволе-
ност на 

населението 
с жил. площ 

(кв.м. / жител) 

Дял на 

жилищната 
площ от 
общата 

полезна 
площ (%) 

Задоволе-
ност на нас. 

с жилища 
(жилища / 

1000 жители) 

  България 3883497 63,93 48,22 25,43 75,42 527 

О
б

щ
и

н
и

 в
 о

б
л

а
с
т 

П
л

е
в

е
н

 

Плевен 145492 73,83 54,47 29,38 73,79 539 

Белене 5748 73,62 54,68 30,46 74,27 557 

Гулянци 7202 85,04 64,31 37,54 75,62 584 

Долна 
Митр. 11316 77,21 56,72 31,99 73,46 564 

Долни 

Дъбник 6800 79,30 61,78 36,00 77,90 583 

Искър 4010 75,64 55,34 32,24 73,17 583 

Кнежа 7326 73,61 54,78 29,07 74,42 531 

Левски 10706 75,26 56,51 30,35 75,09 537 

Никопол 6237 74,21 53,33 35,74 71,85 670 

Плевен 65616 71,54 51,68 25,86 72,24 500 

Пордим 4138 73,62 55,97 36,04 76,03 644 

Червен 
Бряг 16393 72,12 55,05 32,40 76,32 588 

                                                                                                              * Национален статистически институт 
                                                              Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. 

 

Общата жилищна площ за жилищата в общината за 2011 г. е 221 925 кв.м. Тези 

данни, съпоставени с данните за броя на населението, формират показателя за 

степента на задоволеност на населението с жилищна площ. За община Искър (за 

същата година) този показател е 32,247 кв.м. на жител. За останалите общини от област 

Плевен тези стойности варират от 25,86 кв.м. на жител (за община Плевен) до 37,54 

кв.м. на жител (за община Гулянци). Средно за страната за 2011г. този показател е 29,22 

кв.м/жит. Средната жилищна площ на жител в Община Искър е по-висока от средната 

стойност на този показател за България, което преобладаващо се дължи на висок 

процент необитаеми жилища, както и на преобладаващото свободно застрояване с 

еднофамилни къщи в общината. 

Важен акцент при аналитичните проучвания на жилищния фонд, освен размера на 

жилищната площ, е и делът от общата полезна площ на жилищата. За община Искър 

жилищната площ е 73,17% от общата полезна площ. Това е показател за жилищния 

стандарт на населението, като за община Искър той е по-нисък от този за страната 

(75,42%), но близък до този за областта (73,79%). 

 Жилищната задоволеност в рамките на общината е висока – 583 

жилища/1000 жители, по-висока от средната за страната (527 жилища/1000 жители) и за 

областта (539 жилища/1000 жители). От общините на територията на областта най-ниска 

стойност за този показател има в община Плевен (500 жилища/1000 жители). Причината 

е обезлюдяване на общините с предимно селскостопански профил на икономиката за 

сметка на тези, в които структуроопределящ отрасъл е промишлеността (в това число 

община Плевен). 

 В рамките на общината средната полезна площ за 2011 г. варира за 

различните населени места от 72,89 кв.м. до 80,66 кв.м., като най-ниските стойностти са 

за с. Долни Луковит, а най-високите – за с. Писарово. Общинският център – гр. Искър, се 

отличава с най-ниска задоволеност на населението с жилищна площ – 25,77 кв.м. / 

жител, и с най-ниска задоволеност на населението с жилища – 469.  

 

 

 

 

 

 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР             ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

82 
 

Табл. №  2.10.1.2  Общ брой жилища в отделните населени места съгласно  

данни от Преброяване 2011 г. 

  

Общ 
брой 

жилища 

Средна 
обща 

полезна 

площ на 
жилище 
(кв.м.) 

Средна 

жилищна 
площ на 
жилище 

(кв.м.) 

Задоволе-

ност на 
населението 
с жил. площ 

(кв.м. / жител) 

Дял на 
жилищна-
та площ от 

общата 
полезна 
площ (%) 

Задоволеност 

на нас. с 
жилища 

(жилища / 1000 

жители) 

Искър 4010 75,64 55,34 32,24 73,17 583 

с. Долни 
Луковит 1049 72,89 55,24 31,82 75,79 576 

гр. Искър 1504 76,61 54,93 25,77 71,69 469 

с. Писарово 648 80,66 57,04 44,22 70,73 775 

с. Староселци 809 73,38 54,89 43,49 74,80 792 

                                                                                                     * Национален статистически институт 
                                                               Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 

г. 

Данните показват, че около 1/3 от наличните жилищни сгради са необитавани. За 

община Искър процентът на необитаваните жилищни сгради е 31,01% – стойност, много 

близка до тази за областта – 31,48% и малко по-висока от средната стойност за страната 

– 26,91%. Това на практика е свободен жилищен фонд, който при определени 

обстоятелства може да се използва. 

Табл. № . 2.10.1.3   Брой обитавани и необитавани жилищни сгради съгласно  

данни от Преброяване 2011 г. 

    
Общ брой 
жилищни 

сгради 

Жилищни 

обитавани 

Жилищни 

необитавани 

Жилищни за 
временно 
обитаване 

Жилищни за 
колективно 

домакинство 

  България 2060745 1365240 554747 140047 694 

  Плевен 100578 65444 31666 3447 21 

О
б

щ
и

н
и

 в
 о

б
л

а
с
т 

П
л

е
в

е
н

 

Белене 3894 2507 1381 0 6 

Гулянци 8670 5012 3630 28 0 

Долна Митр. 12283 8170 4106 5 2 

Долни Дъбник 7419 4799 2617 1 2 

Искър 4299 2966 1333 0 0 

Кнежа 7243 4918 2241 84 0 

Левски 9567 6767 2797 2 1 

Никопол 6545 3720 2825 0 0 

Плевен 22467 14944 4766 2749 8 

Пордим 4205 2822 1338 43 2 

Червен Бряг 13986 8819 4632 535 0 

                                                                                                          * Национален статистически институт 

                                                                    Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. 

Сред населените места на територията на общината най-висок процент 

необитавани жилищни сгради има в с. Староселци (36,45%), а най-нисък – в гр. Искър 

(25,77%). 

Табл. №  2.10.1.4  Брой обитавани и необитавани жилищни сгради в отделните 

населени места съгласно данни от Преброяване 2011 г..  

  

Общ брой 

жилищни 
сгради 

Жилищни 
обитавани 

Жилищни 
необитавани 

Жилищни за 

временно 
обитаване 

Жилищни за 

колективно 
домакинство 

общ. Искър 4299 2966 1333 0 0 

с. Долни Луковит 1163 772 391 0 0 

гр. Искър 1556 1155 401 0 0 

с. Писарово 691 474 217 0 0 

с. Староселци 889 565 324 0 0 

                                                                                                      * Национален статистически 
институт 

                                                               Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 
г. 

Преобладаващата част от наличните жилища на територията на общината са 

частна собственост на физически лица – 4000. По данни на НСИ има само 3 държавни 

и общински жилища и 7 частни, собственост на юридически лица. 

Табл. № 2.10.1.5   Жилища по форма на собственост съгласно 

данни от Преброяване 2011 г..  

    

Жилища по форма на собственост 

Общ брой 
жилища 

Държавни и 
общински 

Частни на 
юридически лица 

Частни на физически 
лица 

  България 3883497 91506 51575 3740416 

  Плевен 146177 2068 858 142566 

О
б

щ
и

н
и

 в
 о

б
л

а
с
т 

П
л

е
в

е
н

 

Белене 5741 287 14 5447 

Гулянци 7203 23 3 7176 

Долна Митр. 11302 49 18 11249 

Долни Дъбник 6798 30 21 6749 

Искър 4010 3 7 4000 

Кнежа 7326 17 6 7303 

Левски 10708 70 65 10571 

Никопол 6237 40 10 6187 

Плевен 66305 1420 649 63547 

Пордим 4141 29 7 4102 

Червен Бряг 16406 95 55 16243 

                                                                                       * Национален статистически институт 
                                                  Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. 
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2.9.2  Качествени параметри на жилищния фонд 

В конструктивно отношение сградният фонд отразява принципите на 

традиционното българско строителство в селските райони. 98% от жилищните сгради на 

територията на община Искър са масивно строителство. Броят на стоманобетонни и 

панелни сгради е минимален – общо 7. Броят на стоманобетонни и панелни сгради за 

областта като цяло е малък, като по-голям дял има единствено в община Плевен. 

Табл. № 2.10.2.1 Жилищни сгради според конструкцията съгласно 

данни от Преброяване 2011 г..  

    

Жилищни сгради според конструкцията  

Общ брой  

жилищни сгради 
Панелни 

Стомано-бетонни 

скелетни 
Масивни 

  България 2060745 21641 48618 1727312 

  Плевен 100578 479 869 92515 

О
б

щ
и

н
и

 в
 о

б
л

а
с
т 

П
л

е
в

е
н

 

Белене 3894 34 19 3377 

Гулянци 8670 9 53 8366 

Долна 
Митрополия 12283 27 85 11303 

Долни Дъбник 7419 11 22 7301 

Искър 4299 3 4 4213 

Кнежа 7243 17 34 7120 

Левски 9567 26 66 7978 

Никопол 6545 13 14 5554 

Плевен 22467 283 512 20501 

Пордим 4205 11 9 3335 

Червен Бряг 13986 45 51 13467 

                                                                                      * Национален статистически институт 
                                                Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. 

Средният брой стаи в жилище за общината е 3,53, което е в следствие на ниския 

характер на застрояване и е характерен за населени места с преобладаващи 

еднофамилни къщи. Той се отличава от градския профил на областния център, където 

средният брой стаи е 2,67. Друг показател, който също е в пряка зависимост от 

характера на застрояване е този за среден брой лица на едно жилище – 1,72 за община 

Искър, в сравнение с 1,98 за община Плевен и 2,7 лица на жилище за страната. 

2.9.3  Диагноза 

Характерът на обитаване и параметрите на жилищния фонд на територията на 

община Искър не се различават съществено от тези на останалите общини в област 

Плевен.  

Средната полезна площ за жилище е близка до тази за страната, а процентът на 

чистата жилищна площ от общата полезна – по-нисък от този за страната, но близък до 

този на областта. Жилищната задоволеност е висока (по-висока от средната за страната 

и за областта), което се обяснява с обезлюдяването на общините с предимно 

селскостопански профил на икономиката за сметка на тези, в които структуроопределящ 

отрасъл е промишлеността.  

Необитаемият жилищен фонд на практика в резерв, който при определени 

обстоятелства може да се използва. Това насочва вниманието към липса от нужда за 

разширяване на строителните граници на населените места с цел усвояване на 

територии за жилищни нужди, освен в случаите, в които такива територии вече са 

усвоени, но са попаднали извън границите на населените места. 

Преобладаващата част от наличните жилища са частна собственост на физически 

лица.  

В конструктивно отношение сградният фонд отразява принципите на 

традиционното българско строителство в селските райони, като 98% от сградите са 

масивно строителство. Показателите за брой на стаи в жилище и за среден брой лица на 

жилище са в следствие на ниския характер на застрояване, характерен за населени 

места с преобладаващи еднофамилни къщи. 

2.10 Социална инфраструктура – анализ 

2.10.1. Образование и образователна инфраструктура 

Развитието на образователната система в общината е в съответствие с 

изградената материална база и демографските процеси, характерни за региона. В 

общината училищната мрежа се състои от 4 учебни заведения, разпределени съответно 

във всички селища, и 2 детски заведения. Застъпени са четири форми на обучение – 

предучилищно, начално, основно и средно.  

Към учебната 2013/2014 г. всяко едно от учебните заведения функционира. 

 Предучилищно обучение 

За учебната 2013/2014 г.  на територията на общината в системата на 

предучилищното обучение са включени две детски заведения:  

- ОДЗ „Мара Балева“ в град Искър  
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- ЦДГ „Щастливо детство“ в с. Долни Луковит 

И двете детски заведения са важна част от селищната структура на населените 

места. Заедно с кметството и училището формират обществения център на град Искър и 

село Долни Луковит.      

Фиг. №  2.11.1.1 Динамика на общия брой деца в детските заведения в Община Искър  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общият капацитет на детските заведения е 154, като броят деца за предходната 

учебна година (2013/2014) е 123, разпределени в 7 групи (Табл. № 2.11.1.1). Средният 

брой деца в една група в детските заведения за 2014г. е 17.6, стойност, която е в 

рамките на действащите нормативи. Това се отнася и за броя на заетите детски учители 

– общо 14. Детските градини са осигурени с медицински персонал. 

Табл. № 2.11.1.1 Общ брой детски заведения, деца и учители в детските заведения  
в населените места в Община Искър 

 

Показатели 

Състояние към: 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Брой детски заведения  2 2 2 2 

Брой деца 161 175 158 123 

Брой учители 14 16 14 14 

Източник: НСИ 

Данните от Табл. № 2.11.1.1  и Фиг. № 2.11.1.1  , показват, че за анализирания 4-

годишен период основните промени в структурата на предучилищното обучение са в 

броя на обхванатите деца в детските заведения. Налице са и по-слабо изразени 

промени в броя на детските учители, който обаче остава относително еднакъв. Тези 

промени са следствие от демографските процеси, характерни за страната.  

Качествествените характеристики на сградния фонд на детските заведения в 

общината се характеризира със сравнително добро състояние. В процес на изпълнение 

е ремонт на ОДЗ „Мара Балева“ – гр. Искър, като реконструкцията на ЦДГ „Щастливо 

детство“ в с. Долни Луковит вече е приключила. 

 Начално, основно и средно образование  

За периода 2010-2014г. се наблюдава намаляване на броя ученици в община 

Искър с 5,33 %. Този процес е характерен за по-голямата част от общините в област 

Плевен. На Фиг. № 2.11.1.2  са сравнени малките и средни общини в областта според 

общия брой ученици. Община Плевен не фигурира в тази част от анализа, поради факта, че 

като областен и административен център населението, и в частност – броят ученици, е 

значително по-голям от този на останалите общини, което я прави трудно несъизмерима по този 

показател.  

Фиг. № 2.11.1.2  Динамика на общия брой ученици в общините в област Плевен 

 Източник: НСИ 

 

От динамиката на общия брой ученици става ясно, че община Искър е с най-ниска 

стойност (Фиг. № 2.11.1.2). Единствено общините Белене, Гулянци и Кнежа бележат 

ръст в броя ученици за съответния период. От една страна, това се дължи на разликите 
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Разпределение на броя ученици в община Искър към 
учебната 2013/2014г. според населено място  

по отношение на население между общините, а от друга – е отражение на 

демографските и миграционни процеси в региона и страната. Тенденциите на 

намаляване на населението и раждаемостта са предпоставка за промяна в капацитета и 

броя на образователните заведения в бъдеще. 

Въпреки това във всяко едно от селищата в община Искър продължава да 

функционира училище, което говори, че въпреки бързите урбанизационни процеси все 

още в тази част от региона е налице работеща мрежа от учебни заведения. Към 

учебната 2013/2014 г. в тях се обучават общо 568 ученика или 1,88% от всички ученици в 

област Плевен (НСИ, 2014г.).  Те са разпределени в общо 30 паралелки, със среден 

брой ученици в клас – 18,5, което е в рамките на действащата нормативна рамка. Това 

се отнася и за преподавателския състав, който за 2014 г. начислява общо 50 учители.  

Табл. № 2.11.1.1  Промени в състоянието на общообразователните  
училища в община Искър за учебната 2013 - 2014 г. 

 

Показатели 

Състояние към: 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Брой общообразователни училища 4 4 4 4 

В т.ч. основни 2 2 2 2 

Брой ученици 600 585 567 555 

Брой учители 54 52 51 50 

В Табл. № 2.11.1.2  е представено състоянието на общообразователните училища 

към учебната 2013/2014г. На територията на общината тази степен от образователната 

система е представена от 4 учебни заведения – СОУ „Христо Смирненски“ в гр. Искър, 

ОУ „Васил Левски“ в с. Долни Луковит,  ОУ „Христо Ботев“ в с. Староселци и НУ "Христо 

Ботев" в с. Писарово. Тяхното местоположение е централно спрямо останала част от 

населеното място. Изключение прави училището в село Писарово, което е разположено 

на запад от обществения център.  

Най-високо е образователното равнище в СОУ „Христо Смирненски“ (горен курс ІХ 

– ХІІ клас), разположено в града. В него се обучават най-много ученици – 357, или 

62.85% от всички ученици в общината (Фиг. № 2.11.1.3).  В него се осъществява 

целодневна организация на учебния процес.  Като част от социалната инфраструктура 

на общинския център СОУ „Христо Смирненски“ има статут на средно 

общообразователно училище. В него се обучават и 100 ученика от трите села – Долни 

Луковит, Писарово и Староселци. От тях най-голям е делът на пътуващите от с. 

Писарово (62%), което се намира в най-голяма близост до град Искър. Транспортният 

превоз на учениците се осъществява чрез 1 училищен автобус и 1 бус под наем.  

Фиг. № 2.11.1.3  Разпределение на броя ученици по населени места 
 в община Искър (учебната 2013 - 2014 г.) 

Източник: Община Искър 

За периода 2010-2014г. най-силно изразени промени в образователната система 

се наблюдават в средното образование. Ако през годините между 2010 и 2013 г. броят 

на учениците, които се обучават в по-горен курс, е бил относително непроменлив, то към 

учебната 2013/2014 г. този показател бележи спад с 18.63% спрямо предходната година 

(Фиг. № 2.11.1.4  ). Основната причина за това е, че голяма част от учениците избират да 

продължат своето образование в по-големите градове в областта и региона, също така 

броят на децата на възраст между 7 и 18 години в общината също намалява, причина за 

което е отрицателният естествен прираст. 

Фиг. № 2.11.1.4  Динамика на общия брой ученици по образователна степен 

Източник: Община Искър 
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Материалната база на учебните заведения е в сравнително добро състояние. 

Текущи ремонти се извършват ежегодно. През 2010 г. са извършени „Ремонт на ОУ 

„Васил Левски“ – с. Долни Луковит“ и „Ремонт на СОУ „Христо Смирненски“ в гр. Искър“, 

в резултат на което е подобрено физическото състояние на сградния фонд на 

училищата.  

 Професионалното образование не е застъпено на територията на община 

Искър. Ученици от общината учат в професионални гимназии в съседни общински 

центрове или в областния център – гр.Плевен. 

Това важи и за висшето образование, като учениците, които продължават в тази 

степен на обучение, се насочват към Плевен, а извън региона към столицата.  

2.10.2. Здравеопазване и здравна инфраструктура  

Според изследване „Регионални профили“, проведено през 2013 г., 

здравеопазването в област Плевен е сред най-добрите в страната. Областният център 

разполага с най-високия за страната капацитет от болнични легла в съотношение към 

броя на населението. На 1000 души от областта се падат по 6,3 легла в 

многопрофилните болници за активно лечение при 4,6 за страната. Освен 

положителните количествени показатели може да се твърди, че качеството на 

материалната база на здравените заведения в региона също е задоволително. 

Системата на здравеопазването в община Искър е представена от лечебни 

заведения за първична медицинска и дентална помощ. До 2011 г. в общината е 

функционирало едно болнично заведение с 25 легла, но поради малкия брой на 

населението в общината и близостта на областния център Плевен, то прекратява 

дейността си. Състоянието на здравеопазването, подобно и на останалите малки 

общини в областта, е резултат от малкия брой на населението на общината и 

действащите нормативи за разкриване на съответния тип здравни обекти. 

Населението на община Искър може да намери болнична помощ в  

Специализирана болница за вътрешни болести за долекуване, продължително лечение 

и рехабилитация (СБВБДПЛР) – Искър ЕООД, във филиал на ЦСМП – гр. Плевен, както 

и в многопрофилните болници с регионални функции УМБАЛ “Георги Странски” ЕАД. В 

частния сектор здравната система се осъществява от две по-малки болници, 

локализирани отново в областния център. На територията на община Искър към 2013 г. 

доболничната дейност се реализира от 6 лекарски и 3 стоматологични индивидуални 

практики. Освен в Плевен пациентите от община Искър са обслужвани и от МБАЛ 

Червен бряг и МБАЛ “Кнежа” ЕООД.  

 За периода 2011-2013 г. са настъпили незначителни промени в лекарските 

практики за извънболнична лечебна помощ (Фиг. № 2.11.2.1). Наблюдава се намаляване 

на броя лекари, както и специалисти по здравни грижи, и увеличение в лекарите по 

дентална медицина. Така към 2013 г. на територията на общината функционират 7 

индивидуални лекарски практики за първична доболнична помощ (в т.ч. 6 

общопрактикуващи), 6 медицински специалисти по здравни грижи и 3 стоматологични 

практики. Основните причини за тези промени са свързани с намаляването на 

населенито и броя на лицата в трудоспособна възраст в областта и региона. Друг 

фактор, който повлиява върху този показател, е броят на здравноосигурени лица, които 

формират и пациентските листи на общопрактикуващите лекари в общината и областта. 

За разглеждания период здравноосигурените лица в област Плевен са 88,2% от 

живеещите в областта при средно 86,1% за страната (Фиг. № 2.11.2.2).  

Фиг. № 2.11.2.1  Медицинските кадри в община Искър за периода 2010 - 2013 г. 

Източник: НСИ 

Фиг. № 2.11.2.2  Динамика на здравноосигурените лица  в област Плевен 
за периода 2010 - 2013 г. 

Източник: Регионални профили 
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Разпределение на лицата с уврежания по населени места в 
община Искър към май 2015г. 

Физически увреждания Умствени увреждания 

 

Към 2013 г. първичната дентална помощ в община Искър е застъпена от 3 

дентални практики, които са единствените здравни обекти, бележащи увеличение 

спрямо предходните години. Индивидуалните практики се оглавяват от 

общопрактикуващи лекари и стоматолози. Населението е сравнително добре 

обезпечено с общопрактикуващи лекари, специалисти и лекари по дентална медицина. 

На 1 лекар в общината се падат 1267 души, стойност близка до тази в областта – 1250 

жители. От гледна точка на дентални специалисти, пациентите които средно се 

обслужват от 1 стоматолог са 2533.  

Териториалното разпределение на тези показатели съответстват до голяма 

степен на броя на пациентските листи. В град Искър лекарските практики са 

разположени както следва: Три лекарски и един стоматологичен кабинет в сградата на 

Специализирана болница за вътрешни болести за долекуване, продължително лечение 

и рехабилитация (СБВБДПЛР) – Искър ЕООД  

В с.Долни Луковит има един лекарски кабинет и един стоматологичен кабинет в 

общинска сграда на Здравна служба. В с.Писарово е разположен един лекарски кабинет 

(здравна служба ?) в административната сграда, обслужваща кметство Писарово. И в 

с.Староселци има един лекарски кабинет – здравна служба (локализиран в общинска 

сграда) и един стоматологичен кабинет, разположен в близост до кметство Староселци. 

Във всички населени места в община Искър има аптеки. В с. Долни Луковит и с. 

Писарово тази услуга е предоставена от "Пелофарма" ЕООД, която разполага с 

търговски и складови помещения, а в с. Староселци – от ЕТ "Петко Василев". 

В детските градини и учебните заведения са осигурени необходимите медицински 

специалисти и се извършва профилактична дейност, и по конкретно има обособени 

Лекарски кабинет в СОУ „Христо Смирненски“ гр. Искър и Лекарски кабинет в ОДЗ „Мара 

Балева“ гр. Искър. 

В общината има едно обединено детско заведение, вкл. детска ясла, която се 

намира в административния център град Искър. Към 2013 г. детското заведение е с 

капацитет от 13 места при реално 17 записани деца (Фиг. № 2.11.2.3)  . Това се дължи 

на факта, че в нея се възпитават деца от съседните населени места. Липсата на детски 

ясли в по-малките селища е резултат от намалението на броя на жителите в общината 

през последното десетилетие, в частност на младото население. 

Фиг. №2.11.2.3   Динамика на капацитета и реалния брой деца  в детските ясли 
в община Искър за периода 2010 - 2013 г.  

Източник: НСИ 

 

2.10.3. Услуги по социално подпомагане  

На територията на община Искър не се осъществяват социални услуги извън 

домашни условия, няма специализирани институти за социални услуги, както и социални 

дейности в общността. В общината няма изградени домове за възрастни хора, както и 

помощни училища за деца в неравностойно положение, което създава потенциална 

опасност за социално изключване на тези групи хора. На Фиг. № 2.11.3.1 графично е 

представено разпределението на лицата с увреждания по населени места в община 

Искър към май 2015 г. Най-голям е броят на лицата с физически и умствени увреждания 

в град Искър, което се дължи на разликата в населението между селищата. Обшият 

брой на хората с увреждания е 655, от които 92,52% са с физическо заболяване.  

Фиг. № 2.11.3.1 Разпределение на лицата с увреждания по  населени места 
в община Искър към 05.2015 г.  
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Брой места  Реален брой потребители 

Данни от Агенция за социално подпомагане, Дирекция социално подпомагане Кнежа 

Социалната дейност се осъществява под формата на проекти и чрез услуги на 

Дирекция „Социално подпомагане”, като преобладават услугите, свързани с домашен 

социален патронаж, личен асистент за деца, младежи, възрастни хора и лица с 

увреждания (броят на ползвателите на тази услуга ежегодно се увеличава) и домашен 

помощник за възрастни хора и лица с увреждания. Те обхващат всички населени места в 

общината. За перода 2011 – 2013 г. има относително постоянен брой потребители на 

социални услуги, който варира между 276 и 202. Подобна е динамиката на капацитета, с 

който разпологат проектите, реализирани на територията на общината (Фиг. № 2.11.3.2 

). Той обаче е недостатъчен и през 2013 г. реалният брой потребители го надвишава с 

35 места, или с 20,96%. Тази тенденция е характерна и спрямо общия брой на лицата, 

които имат нужда от такива услуги, които през 2015 г. са 655. Това показва 

необходимостта от създадане на  възможности за изграждане на домове за стари и 

самотни хора, разширяване обхвата на социалните патронажи и други. 

Фиг. № 2.11.3.2  Динамика на социалните услуги в община Искър за периода 2011 - 

2013 г. 

Източник: ОПР 2014 - 2020 г., Община Искър 

Основните промени в показателите в периода между 2011 и 2013 г. са свързани с 

прекратяването на два проекта през 2013 г.: (1) Националната програма „Асистенти на 

хора с увреждания” – Социална услуга, предоставена в семейна среда и (2) Грижи за 

достоен живот – 2 към НЧ „Ламби Кандев 1893” гр. Искър – Социална услуга – „Домашен 

помощник“ и „Социален асистент” – предоставена в домашни условия. Въпреки това 

през 2012г. стартира проектът „Грижи за достоен живот – 3“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, схема „Помощ в дома“, който продължава 

и през 2013 г. В него от социалните услуги са се ползвали по-голям брой потребители, а 

броят на заетите е бил с 1 повече. 

Чрез тях се създава временна заетост, която обаче не се характеризира с голяма 

численост. Към 2013 г. общият брой персонал, в т.ч. ръководители и служители без 

нужната квалификационна степен, е 19 души.  

Един от факторите за социално изключване е бедността. По смисъла на Закона за 

социалното подпомагане право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто 

доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход. 

Към май 2015 г. лицата, получаващи социални помощи в община Искър са общо 144. 

Най-голям е делът на лицата, които се ползват от тази услуга в с. Долни Луковит и град 

Искър, като по-малко са в с. Писарово и с. Староселци (Фиг. № 2.11.3.3). Може да се 

твърди, че и те не са достатъчни спрямо демографското и социално-икономическо 

състояние на общината. 

Фиг. № 2.11.3.3  Разпределение на лицата, получаващи социални помощи  
по чл. 9 от ППЗСП, по населени места към 05.2015 г. 

Източник: Община Искър 
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2.10.4. Култура и инфраструктура на културата  

Културната инфраструктура на територията на община Искър е представена 

предимно от читалища. Във всяко едно от населените места има едно, съответно в град 

Искър – "Ламби Кандев – 1893“, с. Староселци – „П. Р. Славейков - 1926", с. Писарово – 

"Христо Ботев - 1905" и с. Долни Луковит "Христо Ботев - 1924". Освен основната 

библиотечна дейност, читалищата са и центрове на любителско художествено 

творчество, просветно-възпитателна и клубна дейност, представена в различни сфери. 

Най-много са членовете на читалище “Ламби Кандев”, което от една страна се дължи на 

факта, че населението е най-многобройно в общинския център, а от друга – там се 

организират и най-разнообразни дейности, които въвличат жителите в културния живот 

на града (Фиг. № 2.11.4.1). Те често са представени с нови форми –литературни 

четения, школи, творчески работилници и др. 

Текущ ремонт на сградния фонд на читалищата се изпълнява ежегодно, поради 

което материалната база е в добро състояние.  

Фиг. № 2.11.4.1  Капацитет на читалищата в община Искър към 2015 г. 

 

Източник: Община Искър 

Към читалищата са формирани танцови състави и певчески групи, които често 

участват във фестивали и събори на регионално и национално ниво.  Единственият по-

голям фестивал, който се организира на територията на област Плевен, е националният 

фестивал на клубовете за народни танци „Мизия танцува”, на който участват танцови 

групи от общината. 

Те са и основните културни ядра за съхранението и развитието на културните 

обичаи и традиции, съвместно с които се изпълнява и Културният календар на община 

Искър. В него присъстват събития и прояви, свързани с национални и църковни 

празници, и установени местни традиции, като организиране на „Ден на самодееца“, 

“Лятна занималня”, Традиционен земеделски събор, Пролетна изложба на животни, 

Юнски празници и др. 

Като средища на културната дейности в населените места, читалищата са част от  

обслужващия център на селищата.   

Културната инфраструктура на общината се допълва и от двете  експозиции на 

артефакти от времето на Римската империя и от местния бит и култура в селата Долни 

Луковит и Писарово. Други културни забележителности са и църквите: “Св. Димитрий” в 

гр. Искър, „Свети Георги” в с. Долни Луковит; „Св.Св.Кирил и Методий” в с. Староселци и 

„Св. Параскева“ в с. Писарово. Всички те обаче имат локален характер и не 

предизвикват силен туристически интерес. Силно влияние върху това оказват 

разположените в близост културни коридори, отразени в Националната концепция за 

пространствено развитие на Република Българи, а именно – Дунавско културно 

направление, Ловеч – Плевен – Гиге и Габрово – Велико Търново – Русе. Това създава 

предпоставка за развитие на културен туризъм. 

2.10.5. Административно и делово обслужване 

За малкия си брой население и площ може да се каже, че община Искър е 

относително добре обслужена. Във всички села има кметства със съответните кметове, 

като общината е разположена в гр.Искър. Организационно-управленската структура на 

общинската администрация е представена в следната схема: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. № 2.11.5.1 Организационно-управленска структура  
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Разпределние на капацитета и броя потребители в читалищата 
според населено място към 2015г.   

Капацитет Членове  
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Източник: Община Искър 

В общинския център има клон на Банка ДСК,   

2.10.6. Пощенски и куриерски услуги 

Налични са редовни пощенски услуги до всички населени места на територията на 

общината, като и в четирите населени места има пощенски служби. Няма офиси на 

големите български частни куриерски компании на територията на общината, но има 

няколко в близките по-големи градове – Кнежа, Долни Дъбник, както и в областния 

център град Плевен, като гр.Искър се обслужва от куриерските компании няколко пъти 

седмично.  

2.10.7. Търговия и хранене  

Всяко от населените места в общината е обслужено от магазини и/или заведения 

за обществено хранене. Търговските обекти често са от смесен тип. 

2.10.8. Диагноза 

Социалната инфраструктура в община Искър отговаря на социално-

икономическите процеси, характерни за малките населени места в региона и страната. 

Близостта до областния център Плевен повлиява положително на обслужването на 

жителите на общината. Образователната система предоставя различни форми на 

обучение, като в по-малките населени места те са по-ограничени, докато в общинския 

център са предоставени по-големи възможности. Въпреки това в търсене на 

професионално и висше образование, голяма част от младите хора избират областния 

център или столицата. Здравното обслужване се изпълнява от лекарски, стоматологични 

и фармацевтични практики. На ниво област здравеопазването има добри качествени и 

количествени показатели, докато в по-малките места е необходимо повишаване на 

качеството. Социалното подпомагане изпълнява качествено своите функции, но 

капацитетът е в пъти по-нисък от реалния брой жители, нуждаещи се от този вид услуга. 

Необходимо е създадане на възможности за изграждане на домове за стари и самотни 

хора, разширяване обхвата на социалните патронажи и други. Културните дейности се 

извършват основно в читалищата. 

2.11 Отдих, спорт, туризъм и зелена система – анализ 

2.11.1. Отдих 

В община Искър има добри условия и възможности за отдих и рекреация поради 

наличната природна среда и преминаването на р.Искър през територията на общината 

Изградени са два микроязовира. Единият се намира в землището на гр. Искър, със 

залята площ 49,826 дка, неизползван, но в добро състояние. Другият е в землището на с. 

Староселци, със залята площ 130,153 дка, в добро състояние. Отдаден е на концесия и 

се използва за любителски и промишлен риболов. Възможности за риболов в общината 

предоставят и бившите баластриери край р. Искър при с. Писарово в община Искър, 

включени в Списък на водоемите за любителски риболов на територията на страната за 

2015 г. При наличие на инвестиции тези места биха могли да станат привлекателни за 

отдих и развлечение. 

В рамките на урбанизираните територии места за отдих и социални контакти са 

обновените площади в гр. Искър, както и в с. Долни Луковит, където е реализиран проект 

за благоустрояване на съществуващото площадно пространство и парк, намиращи се в 

центъра на селото. 

2.11.2.  Спорт 

Материалната база за развитие на физическата култура и спорта на територията 

на община Искър (включително в училищата) включва: футболно игрище в гр. Искър 

(площ 16 150 кв.м. и капацитет 1000 души), спортно игрище за хандбал и волейбол в гр. 
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Искър (площ 1 820 кв.м. и капацитет 200 души), спортна площадка в СОУ „Хр. 

Смирненски“ в гр. Искър (площ 1 900 кв.м.), детски и спортни площадки в кв. 105 в гр. 

Искър (площ 3 820 кв.м.), спортен комплекс в с. Староселци (площ 24 340 кв.м.), спортен 

комплекс в с. Писарово (площ 7 745 кв.м.) и спортен терен в с. Писарово (площ 15 493 

дка). Футболното и спортното игрище в гр. Искър и спортният комплекс в с. Писарово са 

в лошо състояние.   

Традиционните спортове, които се развиват в община Искър са футбол, хандбал, 

волейбол и тенис на маса. Спортът се развива основно в три направления: масов спорт, 

училищен спорт и клубен спорт. Има четири спортни клуба – футболен клуб „Венци“ (гр. 

Искър), футболен клуб „Левски“ (с. Писарово), футболен клуб „Искър“ (с. Долни Луковит) 

и хандбален клуб „Младост“ (гр. Искър). 

2.11.3. Зелена система 

Всички населени места в общината имат зелени площи в рамките на 

урбанизираната структура под формата на обществени пространства и малки квартални 

зелени площи (градинки), а малък парк има единствено в центъра на с. Долни Луковит. 

Зелената система на общината включва: 96,61 дка зелени площи в гр. Искър; 74,13 дка в 

с. Долни Луковит; 16,65 дка в с. Писарово и 45,77 дка в с. Староселци. 

Гробищните паркове също се отнасят условно към зелената система на 

населените места като обекти за озеленяване със специален характер. И четирите 

населени места на територията на общината разполагат със самостоятелни гробищни 

паркове. В гр. Искър има един с площ 13,480 дка, за който е необходимо разширение; в 

с. Староселци - един с площ 23,673 дка; в с. Писарово - един с площ 21,852 дка, и в с. 

Долни Луковит общо два – един с площ 4,434 дка и още един с площ 23,392 дка, за който 

също е необходимо разширение. 

2.11.4. Туристически потенциал 

Община Искър е включена в списъка на общините с потенциал за развитие на 

селски туризъм. Има условия за развитие на риболовния спорт и туризъм поради 

близостта на р. Искър, както и наличието на два микроязовира. 

Към настоящия момент в общината туризмът не е развит и няма създадена 

комплексна туристическа услуга, която да се предлага, като сериозна пречка за това е 

липсата на достатъчно места за настаняване. 

В областта на хотелиерството и ресторантьорството броят на регистрираните 

предприятия към 2012 г. е 14, което е повече в сравнение с предишни години, но заема 

дял едва 9,15% от общия брой на регистрирните предприятия към общината (153). По 

данни от същата година в този сектор в общината са заети 30 лица, а предприятията 

обикновено са ресторанти, кафенета и обекти за бързо хранене. 

Има изградено само едно място за настаняване – хотелски комплекс „Чекръците“, 

намиращ се на 4 км от гр. Искър в непосредствена близост до второкласния път, 

свързващ града със съседните общини Кнежа и Долни Дъбник и с областния център гр. 

Плевен. Комплексът разполага с общо 10 легла, ресторант със 70 места, кафе-бар и 

охраняем паркинг. 

На територията на общината няма туристически атракции. Към настоящия момент 

са в процес на изпълнение два проекта, финансирани по Мярка 313 „Насърчаване на 

туристическите дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.: 

 „Общински център – местен бит и култура“, който предвижда извършване на 

реконструкция на общинска сграда за Общински туристически център с 

изложбена колекция от антични народни носии и предмети от бита и местните 

занаяти. Общинската сграда се намира в местност „Бановско“,  гр. Искър, а 

строителните работи  се състоят в укрепване на пукнатини, мазилки, 

боядисване, настилки и дограми, преработване на покрива от двускатен в 

четирискатен с дървена покривна конструкция, лягаща на стоманобетонови 

пояси, възстановяване на външното ел. захранване, изграждане на 

обслужващи пътеки, алеи и малък паркинг. 

 „Туристическа екопътека „Тульово“ – природа, сказания, легенди и 

съвременности“, който предвижда изграждане на туристическа екопътека 

„Тульово“ с маршрут с дължина 6 320 м, започващ от южната строителна 

граница на гр. Искър, минаващ през землището на гр.Искър и завършващ в 

землището на с. Писарово, ремонтиране на съществуващ дървен мост и 

възстановяване на конструкцията на втори мост, като се изградят и предпазни 

парапети. 

Потенциал за развитие на туристически дейности, свързани с наличните 

специфични дадености и ресурси, представляват провежданият ежегоден земеделски 

събор в местността „Тульово“ край с. Писарово, както и ежегодната изложба на 
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селскостопански животни в с. Долни Луковит, организирана от местното животновъдно 

дружество „Детелина“. 

С. Долни Луковит разполага с историческа сбирка, където се съхраняват 

експонати от времето на Римската империя и от бита на българина. На север от с. 

Староселци се намира местността „Калето“, където са открити останки от стара римска 

крепост, а близо до река Искър в землището на селото има останки от римска 

обществена баня. 

По данни на Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на 

България“ на територията на общината има 21 археологически обекта, които съгласно 

чл. 146, ал. 3 от ЗКН имат статут на археологически културни ценности с национално 

значение. Това са обекти, регистрирани в информационната система в резултат на 

инцидентни теренни проучвания, като на територията на общината не са правени 

системни издирвания на археологически обекти. 

Военни паметници има и в четирите населени места – два в гр. Искър, два в с. 

Долни Луковит и по един в селата Староселци и Писарово. 

Религиозните обекти на територията на общината са: църковен храм „Св. 

Димитрий“ (гр. Искър), църковен храм „Св. Георги“ (с. Долни Луковит), църковен храм 

„Св. Св. Кирил и Методий“ (с. Староселци), църковен храм „Св. Параскева“ (с. Писарово). 

И за четирите църкви са изпълнени проекти за ремонт. 

2.11.5. Диагноза 

На територията на община Искър има добри условия и възможности за отдих и 

рекреация. Премиването на р. Искър и наличието на два микроязовира предоставят 

възможности за  отдих и риболов. Във всички населени места има зелени площи, както и 

гробищни паркове, като за този в гр. Искър и за един от двата в с. Долни Луковит са 

необходими разширения. 

За спорта на територията на общината е изградена материална база, включваща 

7 обекта. Футболното и спортното игрище в гр. Искър и спортният комплекс в с. 

Писарово са в лошо физическо състояние.   

В община Искър към момента няма изградени туристически атракции. В процес на 

изпълнение са проекти за екопътека и възстановяване на Общински център за местен 

бит и култура в землището на гр. Искър и с. Писарово, финансирани от Програма за 

развитие на селските райони 2007-2013 г. Потенциал за развитие на туристически 

дейности представляват провежданият ежегоден земеделски събор в местността 

„Тульово“ край с. Писарово, както и ежегодната изложба на селскостопански животни в с. 

Долни Луковит. На територията на общината има 21 археологически обекта, а във всички 

населени места има военни паметници и църкви. Сериозна пречка пред предлагането на 

туристически услуги е липсата на достатъчно места за настаняване, като към настоящия 

момент има изградено само едно място за настаняване. 

2.12 Транспортна инфраструктура – анализ 

Схемата на транспортно-комуникационната инфраструктура на община Искър е 

неразделна част от Общия устройствен план на общината. Разработването й е 

продиктувано от необходимостта за отчитане на съществуващото състояние по 

отношение на транспортната инфраструктура и решаване на транспортните и 

комуникационни проблеми. 

2.12.1 Пътна инфраструктура 

През територията на община Искър преминава второкласен път II-13 (част от 

републиканската пътна мрежа), който осигурява връзка с път Е-79 и съответно с 

Транспортен коридор №4. Същият свързва общината с път Е-83, който от своя страна 

осигурява достъпа до областния център – гр. Плевен и до Столицата.  През 2013 г. е 

реализиран проект за рехабилитация на път II-13, Кнежа – Искър, км 82+922 – км 89+729.   

Територията на общината се обслужва още от третокласен път III-1307, свързващ 

общинския център – гр. Искър, със селата Староселци и Ставерци, и третокласен път III-

1308, свързващ гр. Искър със селата Писарово и Горни Дъбник. Състоянието на пътната 

настилка на тези пътища е лошо и не отговаря на изискванията за бърз и ефективен 

транспорт. 

През територията на община Искър, по информация, предоставена от Агенция 

„Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление – Плевен, преминават следните 

пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ): 

 - Второкласен път II-13 – (Монтана – Враца) Крапчене – Стубел – Криводол – 

Борован – Бяла Слатина – Кнежа – Искър – Долни Дъбник (О.п. Плевен – Луковит).  

Участъкът в границите на общината е с дължина 9,889 км – от км. 85+169 до км. 95+058. 

Пътят премива през гр. Искър в участъка от км. 86+876 до км. 89+046. Габаритът на пътя 

извън населените места е 7,50 м пътна настилка с банкети 2 х 1,50 м. Състоянието на 
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пътната настилка по оценка от Годишник 2014 г. е „добро“, като през 2013 г. е извършена 

рехабилитация на участъка от км. 85+169 до км. 89+728. През 2010 г. е изготвено общо 

профилно преброяване за пътя на база на средноденонощната годишна интензивност – 

над 3000 ОА/ден, и движението е определено като „много тежко“. 

 - Третокласен път III-1307 – Искър – Староселци – Ставерци . В границита на 

общината пътят премива в участък с дължина 13,795 км – от км. 0+000 до км. 13+795. Пътят 

преминава през две от населените места в общината – през гр. Искър (в участъка от км. 

0+000 до км. 1+935) и през село Староселци (в участъка от км. 9+869 до км. 11+699). Габаритът 

на пътя извън населените места е 5,40 м пътна настилка с банкети 2 х 2,70 м и 6,60 м 

пътна настилка с банкети 2 х 2,25 м. Състоянието на пътната настилка по оценка от 

Годишник 2014 г. е „лошо“. 

 - Третокласен път III-1308 – Искър – Писарово – Горни Дъбник (О.п. Плевен – 

Луковит). Дължината на участъка в границите на община Искър е 8,904 км – от км. 0+000 

до км. 8+904. Пътят преминава през две от населените места в общината – през гр. Искър 

(в участъка от км. 0+000 до км. 1+275) и през село Писарово (в участъка от км. 3+588 до км. 

5+803). Габаритът на пътя извън населените места е 6,00 м пътна настилка с банкети 2 х 

1,50 м. Състоянието на пътната настилка се определя като „лошо“ според оценка от 

Годишник 2014 г.  

 Общата дължина на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията 

на община Искър е 32,588 км, а плътността е 0,1335 км/км2 – стойност, по-ниска от 

съответните за областта (0,1706 км/км2), за района (0,1784 км/км2) и за страната (0,1777 

км/км2). Фирмата, поддържаща пътищата от РПМ в общината, е ДЗЗД „Пътно 

поддържане Плевен 2010“. 

 Общинската пътна мрежа на територията на общината включва: 

 - Път PVN1047 – (III-118, Долна Митрополия – Ясен) – Горна Митрополия – 

Граница общ. (Долна Митрополия – Искър) – Староселци (III-1307). Участъкът, в който 

пътят преминава в границите на общината, е с дължина 6,400 км – от км. 16+400 до км. 

22+800.  През 2008 г. е извършена частична рехабилитация на пътя. 

 - Път PVN1080 – (II-13, Кнежа – Искър) – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни 

Луковит (III-137). Дължината на участъка в границите на общината е 9,400 км – от км. 

2+500 до км. 11+900. Изпълнен е проект за цялостна реконструкция и рехабилитация на 

пътя. 

 - Път PVN3081 – (III-1308, Искър – Горни Дъбник) Писарово – Граница общ. (Искър 

– Червен бряг) – Телиш (PVN1186). В границата на общината пътят премива в участък с 

дължина 6,600 км – от км. 0+000 до км. 6+600. Участъкът, в който пътят преминава в 

строителните граници на село Писарово (2,200 км), е с асфалтова настилка и е правено 

частично изкърпване. Участъкът извън селото (4,400 км) е с трошенокаменна настилка и 

баластра и се използва предимно за движението на земеделска техника. 

- Път PVN3082 – (II-13,Искър – Долни Дъбник - /III-1307). Дължината на участъка в 

границите на общината е 2,486 км 

 В границите на населените места общината е приключила проект за 

реконструкция на 6 км от уличната мрежа на гр. Искър и предвижда бъдещи проекти за 

реконструкция на уличната мрежа във всички населени места.  

2.12.2 Железопътна инфраструктура 

През територията на община Искър преминава само една ж.п. линия – II главна 

ж.п. линия „София – Мездра – Горна Оряховица – Варна“, в участъка между гарите 

Телиш и Горни Дъбник. Дължината на линията на територията на общината е 1040 м и 

преминава в южната й част. На територията на община Искър няма ж.п. гари. Най-близки 

по тази линия са гарите: Червен бряг, Телиш, Горни Дъбник, Долни Дъбник, Ясен, 

Плевен. Ж.п. линията е двойна, електрифицирана и осигурява ж.п. транспорт до 

Столицата и до Варна.   

2.12.3 Масов обществен пътнически транспорт 

На територията на община Искър няма автогари. Транспортната връзка между 

селищата от общината и населените места от съседните общини се извършва от 

специализирани фирми от гр. Плевен и други градове. Затруднено е транспортното 

обслужване на населението на село Староселци, поради липса на желаещи транспортни 

фирми за изпълнение на автобусните линии. Връзката на град Искър с областния център 

се осигурява няколко пъти дневно по маршрути Плевен – Долни Луковит, Плевен – 

Червен бряг, Плевен – Кнежа, Плевен – Козлодуй, Плевен – Бяла Слатина, Плевен – 

Монтана, като първите три от изброените имат спирки и в селата Писарово и Долни 

Луковит. 

 За превоз на учениците от общината е осигурен един училищен автобус и един 

бус под наем. 
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2.12.4  Диагноза 

През територията на община Искър преминават три пътя, част от Републиканската 

пътна мрежа – един второкласен и два третокласни, които осигуряват връзката на Искър 

със съседните общини. Второкласният път свързва общината с пътища Е-79 и Е-83, 

които от своя страна осигуряват достъпа съответно до Видин, до Столицата и до 

областния център – гр. Плевен. Върху част от пътя е извършена рехабилитация и 

състоянието на пътната настилка е добро. По отношение на третокласните пътища, 

преминаващи през територията на общината, състоянието на пътната настилка е лошо и 

не отговаря на изискванията за бърз и ефективен транспорт. Плътността на пътищата от 

РПМ е по-ниска от тази за областта и района. Три общински пътища формират 

общинската пътна мрежа на територията на Искър, като осигуряват връзката със 

съседни общини, както и между населените места от общината. 

 На територията на община Искър няма ж.п. гари, а най- близките такива са тези в 

Червен бряг, Телиш, Горни Дъбник, Долни Дъбник, Ясен и Плевен.  

 Липсват и автогари, като транспортната връзка между селищата от общината и 

населените места от съседните общини се извършва от специализирани фирми от гр. 

Плевен и други градове. Затруднено е транспортното обслужване на село Староселци. 

2.13 Инженерни мрежи и съоръжения – анализ 

2.13.1 Водоснабдяване и канализация 

 

А/ Водоснабдяване 

При изготвянето на настоящата разработка са използвани следните източници и 

материали: 

 Регионален генерален план за обособената територия на „ВиК” ЕООД гр.Плевен 

за периода 2014-2038 г.;  

 Данни за „В и К” мрежите, съоръженията и водоползването на територията на 

Община Искър, подадени от „В и К” ЕООД гр.Плевен;  

 Данни за „В и К” мрежите, съоръженията и водоползването на територията на 

Община Искър, подадени от Община Искър;  

 Демографските данни от НСИ за населените места, в т.ч. постоянно и временно 

пребиваващо население, промишлените, комунално-битовите и селскостопански 

предприятия; 

 Проспектни материали и др. 

Спазени са изискванията на : 

 Наредба № 4/01.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 

 Наредба № 2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи (Обн., ДВ, бр. 34 от 19.04.2005); 

 Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи – от 05.07.2013 год.; 

 Наредба № 4/17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

водопроводни и канализационни инсталации (Обн., ДВ, бр. 53 от 28.06.2005 и 

попр. бр. 56/2005 г.); 

 Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за строително – технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар; 

 Наредба №7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите 

повърхностни води, (обн. дв 96/1986); 

 Наредба №6 от 9 ноември 2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание 

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

(обн. ДВ бр.97 от 28 ноември 2000г.); 

 Наредба №7 от 14 ноември 2000г. за условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените 

места (обн. ДВ бр.98 от 1 декември 2000г.); 

 Закон за опазване на околната среда (обн.,дв, бр.86 от 18 октомври 1991г., попр., 

бр.90 от 1991г., изм., бр.100 от 1992г., бр.31 и 63 от 1995г., бр.13 от 1997г., изм. и 

доп., бр.85 от 1997г., изм., бр.86 от 1997г., доп., бр.62 от 1998г., изм. и доп., бр.12 

от 1999г., доп., бр.67 от 1999г., бр.26 от 2000г., изм., бр.27 от 2000г., изм. и доп., 

бр.28 от 2000г., бр. 1 от 2001г.); 

 Закон за водите (обн. дв 67/1999); 
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 Закон за устройство на територията – в сила от 31.03.2001 год, (обн. ДВ. Бр. 

1/02.01.2010 год., последно изменение и доп. Бр. 37/05.05.2006 год.); 

 Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за ПБВ и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди” от 16.10.2000 г. 

Водоснабдяването на населените места е помпажно и гравитачно и се 

осъществява  чрез система от подземни водоизточници, помпени станции, външни 

довеждащи водопроводи, напорни резервоари на вход на водоснабдителните системи  и 

вътрешна водопроводна мрежа. Не всички водоизточници, които се използват за 

водоснабдяване имат разрешителни за водоползване. За всички водоизточници има 

изготвени проекти за определяне на санитарно-охранителни зони съгласно изискванията 

на Наредба №3 за условията и реда проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за ПБВ. В БДДР са 

подадени заявления за определяне на СОЗ по реда на Закона за водите. Няма открити 

процедури по реда на Наредба №3/16.10.2000г. Внесените в БДДР проекти за СОЗ са 

върнати за преработка на пояс I и доокомплестоване.  Наличните СОЗ около 

водоизточниците за ПБВ са опрделени по преди действала нормативна уредба. Всички 

водоизточници се намират на територията на Община Искър. 

Водоснабдяването на гр.Искър се осъществява от 5бр.водоизточници, а 

именно: 

- водоснабдителна система „Искър 1- Доков геран” с водовземане посредством  

2бр. действащи тръбни кладенци с бункерни помпени станции, черпателен водоем, 

помпена станция „Искър 1” и 2бр. напорни водоеми „1 Искър 1” с обем 300м³ и „2 Искър 

1” с обем 70м³. За водоизточника има издадено Разрешение за водоползване  

№11510632/14.03.2011г. Разрешен средноденонощен дебит – 3,60л/с. Разрешен 

максимален дебит – 18л/с. Ползван дебит към настоящия момент – 6,60л/с. Няма 

отредена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000г. Необходима е реконструкция на 

ПС„Искър 1”. 

- водоснабдителна система „Искър 2” с водовземане от терасата на р.Искър 

посредством  3бр. действащи тръбни кладенци с бункерни помпени станции, черпателен 

водоем 100м³, помпена станция „Искър 2” и напорен водоем „Искър 2” с обем 500м³. За 

водоизточника има издадено Разрешение за водоползване  №11510639/28.04.2011г. 

Разрешен средноденонощен дебит – 6,10л/с. Разрешен максимален дебит – 11л/с. 

Ползван дебит към настоящия момент – 3,30л/с. Няма отредена СОЗ по реда на 

Наредба №3/16.10.2000г.. Необходима е реконструкция на ПС„Искър 2”. 

- дренаж „Таламбушковец” – водата се довежда гравитачно до напорен водоем 

„Таламбушковец” с обем 75м³. За водоизточника няма издадено Разрешение за 

водоползване. Ползван дебит към настоящия момент – 1,20л/с. Няма отредена СОЗ по 

реда на Наредба №3/16.10.2000г.. 

- дренаж „Писаревска чешма” – водата се довежда гравитачно до 

разпределителната мрежа на гр.Искър. За водоизточника няма издадено Разрешение за 

водоползване. Ползван дебит към настоящия момент – 1,20л/с. Няма отредена СОЗ по 

реда на Наредба №3/16.10.2000г.. 

- дренаж „Фунията” – водата се довежда гравитачно до напорен водоем 

„Фунията” с обем 120м³. За водоизточника няма издадено Разрешение за водоползване. 

Ползван дебит към настоящия момент – 1,40л/с. Няма отредена СОЗ по реда на 

Наредба №3/16.10.2000г.. 

 

Водоснабдяването на с. Писарово се осъществява от дренаж „Банята” – водата 

се довежда гравитачно до ПС „Писарово” с черпателен водоем с обем 40м³ и от там 

помпажно до напорен водоем с обем 250м³. За водоизточника няма издадено 

Разрешение за водоползване. Ползван дебит към настоящия момент – 3,50л/с. Няма 

отредена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000г.. 

Водоснабдяването на с. Долни Луковит се осъществява от 2бр.водоизточници, 

а именно: 

- водоснабдителна система „Групата” с водовземане посредством  4бр. 

действащи тръбни кладенци с бункерни помпени станции, черпателен водоем, помпена 

станция „Групата” и  напорен водоем „Долни Луковит 2” с обем 300м³. От този 

водоизточник се подава вода и за с. Староселци, с.Ставерци  и за с. Брегаре. За 

водоизточника има издадено Разрешение за водоползване  №11510630/18.02.2011г. 

Разрешен средноденонощен дебит – 19,80л/с. Разрешен максимален дебит – 74л/с. 

Ползван дебит към настоящия момент – 9,60л/с. Няма отредена СОЗ по реда на 

Наредба №3/16.10.2000г.. 

- водоснабдителна система „Селото” с водовземане посредством  1бр. действащ 

тръбен кладенец с бункерна помпена станция. Водата се подава до напорния водоем 

„Долни Луковит 2” с обем 300м³. За водоизточника има издадено Разрешение за 
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водоползване  №11510639/28.04.2011г.. Ползван дебит към настоящия момент – 3,30л/с. 

Няма отредена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000г.. 

Водоснабдяването на с. Староселци се осъществява от водоснабдителна 

система „Групата” при с. Долни Луковит,  2бр. действащи тръбни кладенци с бункерни 

помпени станции, помпена станция с черпателен водоем 70м³ и каптаж „Чуката”. Водата 

от трите водоизточника се подава в  напорен водоем 300м³-нов.   

За 2бр. шахтови кладенци има отредена СОЗ по преди действаща нормативна 

уредба. Няма отредена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000г.. Обявена е процедура 

за получаване на Разрешително за водоползване. Ползван дебит към настоящия момент 

–5,40л/с.  

За каптаж „Чуката” има издадено Разрешение за водоползване  

№11510553/07.09.2010г. Разрешен дебит – 0,50л/с. Ползван дебит към настоящия 

момент –0,50л/с. Няма отредена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000г.. 

Степента на водоснабденост на жителите  в населените места на общината е          

100 %. В общината няма недостиг на вода.  

Няма изградени пречиствателни станции на питейната вода. Съгласно писмо 

изх. № 16-01755 от 08.03.2016г. на РЗИ – Плевен  за периода 01.01.2013г.÷29.02.2016г. 

са направени 62 проби на вода по химични, органолептични и микробиологични 

показатели. От тях нито една проба не е дала отклонение от здравните норми, заложени 

в Наредба №9/2001 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели. На това основание за водоизточниците в Община Искър не се препоръчва 

изграждане на ПСПВ. 

Външните водопроводи до всички населени места са изградени предимно от 

стоманени и АЦ тръби – много остарели, компрометирани, с много аварии и загуби на 

вода. Необходимо е да се предприемат мерки за реконструкцията им. 

Б/ Канализация 

Към настоящия момент  на територията на община Искър има частично 

изградена канализационна мрежа само за гр.Искър. Канализацията не е предадена за 

експлоатация на „В и К” ЕООД гр.Плевен. Изградена е ПСОВ на гр. Искър в поземлен 

имот № 040020. Същият е собственост на Община Искър - общинска собственост. 

Територията, на която се намира той е незаливаема територия от реката. Имотът не 

попада в границите на защитени зони  като част от Европейската екологична мрежа  

“НАТУРА 2000”. 

В останалите населени места на община Искър повсеместно заустването  на 

битово-отпадъчните води става в локални септични или изгребни ями  и  чрез точково 

заустване на  частни канализации  в дерета и реки, преминаващи през населените 

места. 

            2.14.1.1. Градоустройствени данни  

Съгласно разработваният  в момента ОУП  на община Искър, подадените  данни 

от НСИ за броя на жителите на общината  по населени места и прогнозите за развитие 

на населението са  следните: 

Табл. № 2.14.1.1.1 Реалистичен прогнозен вариант за развитие на населението 

    Реалистичен вариант 

Населени места 2014 г. 2020 г. 2025 г. 2035 г. 

Общ. Искър 6474 6400 6350 6300 

гр. Искър 2998 2965 2950 2940 

с. Долни Луковит 1725 1720 1700 1680 

с. Писарово 772 755 750 740 

с. Староселци 979 960 950 940 

 

Всички населени места са с отрицателен прираст.  

Табл. № 2.14.1.1.2  Инкасирани водни количества по населени места в Община Искър 

Населено 

място 

Бр.ж.по 

настоящ адрес 

Водопотребление 

инкасирана вода 

за 2014г. в 

м³/г 

Водопотребление 

инкасирана вода 

за 2014г. в 

м³/ж/д 

Водопотребл. 

инкасирана вода 

за 2014г. в 

л/ж/д 

гр. Искър 2998 122 233 0,112 112 

с. Д. Луковит 1725 68 246 0,108 108 

с. Писарово 772 31 991 0,114 114 

с. Староселци 979 40 198 0,113 113 

От приложените таблици може да се направи следното заключение: осреднената 

водоснабдителна норма за битови нужди е 112 л/ж/д, която е по-малка от 

препоръчителната водоснабдителна норма от 120,00 л/ж/д. В тази норма влизат и 

разходите за питейно-битови  нужди за промишлеността и селското стопанство. 

Реализираните загуби във водоснабдителната система на Община Искър  са от 

порядъка на 52% от общото подавано водно количество. Затова и инкасираните водни 

количества са с 52% по-малки от добитите и подадени водни количества към 

консуматорите.  Реконструкцията на старите водопроводни мрежи и довеждащи 

водопроводи  може да снижи тези загуби до 25%, като това ще доведе до значително 
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намаляване на дневното водопотребление и снижаване на разходите по 

водоснабдителните системи. 

2.14.1.2. Описание на съществуващите водоизточници 

1) Местоположение  

Всички  използвани  водоизточници за водоснабдяване на населените места са 

на територията на Община Искър.  

2) Характеристика  на водоизточниците  

Всички водоизточници  са  подземни – шахтови кладенци, дренажи и каптажи. 

Водовземането от шахтовите кладенци става  чрез изградени бункерни помпени 

станции. След тях водата се препомпва от една главна помпена станция към водоемите. 

Водата от дренажите и каптажите се транспортира гравитачно до населените места и 

водоемите. Дялът на гравитачно подаваната вода е минимален. 

На водоизточниците, резервоарите и помпените станции създадените 

санитарно-охранителни зони  са учредени съгласно преди действала нормативна 

уредба. За всички водоизточници има изготвени проекти за определяне на санитарно-

охранителни зони съгласно изискванията на Наредба №3 за условията и реда 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците 

и съоръженията за ПБВ. В БДДР са подадени заявления за определяне на СОЗ по реда 

на Закона за водите. Няма открити процедури по реда на Наредба №3/16.10.2000г. 

Внесените в БДДР проекти за СОЗ са върнати за преработка на пояс I и 

доокомплестоване.   

Табл. № 2.14.1.2.1  Водоизточници на територията на Община Искър 

Наименование Вид Местополо-
жение 

Разрешително Начин на 
водоснабдяване 

Дебит 

л/с. 

Наличие 
на СОЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Долни Луковит 

ПС групата ШК 

4бр. 

с. Долни 
Луковит 

11510630/ 

18.02. 2011г. 

помпажно 9,6 да 

ПС селото ШК 

1бр. 

с. Долни 

Луковит 

11510630/ 

18.02. 2011г. 

помпажно 6,0 да 

Гр. Искър 

„Писаревска 
чешма” 

дренаж гр.Искър не гравитачно 1,2 да 

„Таламбуш-

ковец” 

дренаж гр.Искър не гравитачно 1,2 да 

„Фунията” дренаж гр.Искър не гравитачно 1,4 да 

„Доков геран” ШК гр.Искър 11510632/ 
14.03. 2011г. 

помпажно 6,6 да 

край р.Искър ШК 

3бр. 

гр.Искър 11510639/ 

28.04. 2011г. 

помпажно 3,3 да 

с. Писарово 

„Банята” дренаж с. Писарово не помпажно 3,5 да 

с. Староселци 

„Чуката” каптаж с. Староселци 11510553/ 
07.09. 2010г. 

гравитачно 0,5 да 

При ПС ШК 

2бр 

с. Староселци В процедура помпажно 5,4 да 

 

Дебитите  на подземните водоизточници като цяло са постоянни през годините 

на експлоатацията им и имат изразено пролетно-лятно водоотдаване и есенно-зимно 

маловодие. Ежегодно се извършват наблюдения и замерване на техният дебит от  ВиК 

оператора - ВиК ЕООД Плевен. Поддържа се СОЗ, пояс І около тях. Необходимо е да се 

предприемат надеждни мерки за повишаване качеството на добиваната вода. 

Водата от ШК се добива чрез бункерни помпени станции. Водоизточниците са в 

добро състояние, не се нуждаят от реконструкция. От реконструкция се нуждаят ПС. 

Някои от помпите във водоснабдителната система са остарели и неефективни. 

Подобряването на енергийната ефективност на помпите ще има положително влияние 

върху оперативните разходи на водоснабдителната система. Необходимо е създаването 

на програма за рехабилитация на помпените станции, която да предвиди 

реконструкцията им, както и инсталиране на нови помпи и оборудване за контрол. 

По-голям приоритет трябва да бъде даден на рехабилитацията на проблемните 

помпени станции във водоразпределителната мрежа, където е необходимо 

оптимизиране на хидравличните характеристики. 
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Няма изградени пречиствателни станции за питейни води. Добиваната вода се 

хлорира с газ хлор и белина с дозаторни помпи или по капков метод в ПС или директно в 

резервоарите. Качествата на подаваната вода отговарят на изискванията  на „Вода за 

пиене”. Съгласно писмо изх. № 16-01755 от 08.03.2016г. на РЗИ – Плевен  за периода 

01.01.2013г.÷29.02.2016г. са направени 62 проби на вода по химични, органолептични и 

микробиологични показатели. От тях нито една проба не е дала отклонение от здравните 

норми, заложени в Наредба №9/2001 на МЗ за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели. На това основание за водоизточниците в Община Искър не се 

препоръчва изграждане на ПСПВ. 

3) Неусвоени водоизточници   

На територията на община Искър няма изградени допълнителни водоизточници, 

които да не се ползват към настоящия момент.   

За водоснабдителна система гр.Искър има възможност за добиване на 

допълнителни водни количества от така изградените водовземания „Доков геран” и „р. 

Искър”, съгласно разрешените за добив водни количества. Необходимите допълнителни 

водни количества могат да бъдат около 10л/с – съгласно препоръките, дадени в 

Регионален генерален план за обособената територия на „ВиК” ЕООД гр. Плевен за 

периода 2014-2038 г.  

2.14.1.3. Главни  външни водопроводи. Схема на съществуващо водоснабдяване. 

1) гр. Искър  

Водоснабдяването на гр. Искър от ВС „Доков геран”- се осъществява чрез 

външни /магистрални/ водопроводи – АЦ Ø100 с обща дължина L= 1,432 км, АЦ Ø150 с 

обща дължина L= 2,976 км, АЦ Ø200мм с дължина L= 0,73 км. Стари, изградени през 

1955 г., в лошо състояние. Трасетата преминават през земеделски земи. Не са учредени 

сервитути на водопроводите. От помпена станция „Искър 1”, водата постъпва по 

водопровода в два броя водоеми -  НР V 300 м3  и НР V 70 м3. Помпена станция „Искър 1” 

е предложена за реконструкция. 

Водоснабдяването на гр. Искър от дренаж „Фунията”- се осъществява чрез 

външен /магистрален/ водопровод – АЦ Ø125 с обща дължина L= 0,438 км. Стар, 

изграден през 1954 г., в лошо състояние. Трасетата преминават през земеделски земи. 

Не са учредени сервитути на водопроводите. От дренажа водата постъпва в напорен 

водоем -  НР V 120 м3. 

Водоснабдяването на гр.Искър от дренаж „Таламбушковец” - се осъществява 

чрез външен /магистрален/ водопровод – манесман Ø100 с обща дължина L= 0,354 км. 

Стар, изграден през 1925 г., в лошо състояние. Трасетата преминават през земеделски 

земи. Не са учредени сервитути на водопроводите. От дренажа водата постъпва в  

напорен водоем -  НР V 75 м3. 

Водоснабдяването на гр.Искър от дренаж „Писарова чешма”- се осъществява 

чрез външен /магистрален/ водопровод – АЦØ150 с обща дължина L= 1,557 км. Стар, 

изграден през 1977г., в лошо състояние. Трасетата преминават през земеделски земи. 

Не са учредени сервитути на водопроводите. От дренажа водата постъпва директно в 

мрежата на населеното място. 

Водоснабдяването на гр.Искър от ВС „р. Искър”- се осъществява чрез външни 

/магистрални/ водопроводи – ст. Ø200 с обща дължина L= 2,872 км, ст. Ø250 с обща 

дължина L= 0,712 км. Стари, в лошо състояние. Трасетата преминават през земеделски 

земи. Не са учредени сервитути на водопроводите. От помпена станция „Искър 2”, 

водата постъпва по водопровода в  напорен водоем -  НР V 500 м3 . Помпена станция 

„Искър 2” е предложена за реконструкция. 

 Външната водопроводна мрежа за гр.Искър е остаряла морално и 

физически. Необходимо е да се отредят сервитутни ивици на водопроводите в 

съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 8 от 28 юли 1999г. за правила и норми за 

разполагане на техническите проводи и съоръжения  в населените места, както и да се 

пристъпи към тяхната подмяна с нови. Това би довело до драстично намаляване на 

загубите по трасетата, повишаване качеството на подаваната вода, намаляване на 

енергийните разходи по добива на вода и респективно нейното оскъпяване, както и 

свеждане до минимум на броя на авариите и прекъсване на водоснабдяването за 

селището. 

2) с. Писарово  

Водоснабдяването на с.Писарово  се осъществява от дренаж „Банята”. 

Добитата вода се довежда до ПС за селото по два успоредно положени водопровода  – 

манесман Ø125 мм с дължина L= 0,566 км, изграден през 1928г. и АЦ Ø200 мм с 

дължина L= 0,566 км, изграден през 1961г. От ПС до НР V 250 м3 водата се провежда по 

два успоредно положени водопровода  – ст. Ø219 мм с дължина L= 1,008 км, изграден 

през 1989г. и АЦ Ø150 мм с дължина L= 0,738 км, изграден през 1961 г. и 1996 г. 

Трасетата преминават през земеделски земи. Не са учредени сервитути на 

водопроводите. Външната водопроводна мрежа е остаряла морално и физически. 

Необходимо е да се отредят сервитутни ивици на водопроводите в съответствие с 

изискванията на НАРЕДБА № 8 от 28 юли 1999г. за правила и норми за разполагане на 
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техническите проводи и съоръжения  в населените места, както и да се пристъпи към 

тяхната подмяна с нови. Това би довело до драстично намаляване на загубите по 

трасетата, повишаване качеството на подаваната вода, намаляване на енергийните 

разходи по добива на вода и респективно нейното оскъпяване, както и свеждане до 

минимум на броя на авариите и прекъсване на водоснабдяването за селището. 

 
3) с. Долни Луковит  

Водоснабдяването на с.Долни Луковит е от 4бр. ШК „Групата” и 1бр. ШК 

„Селото”. От тази водоснабдителна система се подава вода и за с. Староселци, с. 

Ставерци и с. Брегаре. След ПС „Групата” по ст.водопровод Ø400 мм водата тръгва към 

групата селища. От този водопровод се подава вода и към резервоар с обем НР V 300 м3 

за захранване на селото. От ШК „Селото” след ПС по АЦ тр. Ø150 мм добитата вода се 

подава също към НР V 300 м3.  

От ШК „Селото” след ПС по АЦ тр. Ø150 мм добитата вода се подава също към 

НР V 300 м3. Водопроводите са стари, преминават през земеделски земи. Не са 

учредени сервитути на водопроводите. Външната водопроводна мрежа е остаряла 

морално и физически. Необходимо е да се отредят сервитутни ивици на водопроводите 

в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 8 от 28 юли 1999г. за правила и норми за 

разполагане на техническите проводи и съоръжения  в населените места, както и да се 

пристъпи към тяхната подмяна с нови. Това би довело до драстично намаляване на 

загубите по трасетата, повишаване качеството на подаваната вода, намаляване на 

енергийните разходи по добива на вода и резпективно нейното оскъпяване, както и 

свеждане до минимум на броя на авариите и прекъсване на водоснабдяването за 

селището. 

4) с. Староселци  

Водоснабдяването на с.Староселци е от ВС „Групата” при с. Долни Луковит, 

каптаж „Чуката” и 2бр. ШК „Староселци”.  

От ВС „Групата” по водопровод АЦ Ø150 мм с дължина L= 4,800 км, изграден 

през 1962г. водата се подава към резервоар с обем НР V 300 м3 – новоизграден за 

захранване на селото. От резервоара до селото водата се подава по ст.тр. Ø150 мм с 

дължина L= 0,266 км, изграден през 1962г.  

От 2бр. ШК след ПС”Староселци” по водопровод АЦ тр. Ø200 мм с дължина L= 

1,405 км, изграден през 1971г. добитата вода се подава също към НР V 300 м3 – 

новоизграден.  

От каптаж ”Чуката” по водопровод АЦ тр. Ø150 мм водата се подава също към 

НР V 300 м3 – новоизграден.  

Водопроводите са стари, преминават през земеделски земи. Не са учредени 

сервитути на водопроводите. Външната водопроводна мрежа е остаряла морално и 

физически. Необходимо е да се отредят сервитутни ивици на водопроводите в 

съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 8 от 28 юли 1999г. за правила и норми за 

разполагане на техническите проводи и съоръжения  в населените места, както и да се 

пристъпи към тяхната подмяна с нови. Това би довело до драстично намаляване на 

загубите по трасетата, повишаване качеството на подаваната вода, намаляване на 

енергийните разходи по добива на вода и резпективно нейното оскъпяване, както и 

свеждане до минимум на броя на авариите и прекъсване на водоснабдяването за 

селището. 

 

2.14.1.4. Вътрешна водопроводна мрежа. 

1) с. Искър  

Вътрешната водопроводна мрежа на гр. Искър е изпълнена основно от 

етернитови, поцинковани, стоманени тръби и частично от ПЕВП тръби.  

Етернитовите и стоманени тръбопроводи са изграждани в периода до 1970 г. 

Стари, с много аварии, на които се дължат реализираните 51% загуби на вода. 

Тръбопроводите от ПЕВП са нови, изградени след 2000 г., в добро състояние.  

Вътрешната водопроводна мрежа на гр. Искър е необходимо да се реконструира, 

като се подменят съществуващите стоманени и етернитови водопроводи. За целта има 

изготвена и одобрена проектна документация за „Реконструкция на водопроводната 

мрежа на гр. Искър”. Този проект предстои да бъде реализиран след осигуряване на 

подходящо финансиране. Тези мерки биха свели загубите на вода до минимум, с което 

ще се подобри значително качеството на водоподаването. 

2) с. Писарово 

Вътрешната водопроводна мрежа на с. Писарово е 100% подменена изцяло и 

изпълнена от ПЕВП тръби. Не е предадена за експлоатация на „В и К” ЕООД Плевен. 

Тръбопроводите от ПЕВП са нови, изградени в периода 2007 г. - 2014 г., в добро 

състояние. Няма недостиг на вода. 

3) с. Староселци 

Вътрешната водопроводна мрежа на с. Староселци е 100% подменена изцяло и 

изпълнена от ПЕВП тръби. Не е предадена за експлоатация на „В и К” ЕООД Плевен. 
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Тръбопроводите от ПЕВП са нови, изградени в периода 2007 г. - 2014 г., в добро 

състояние. Няма недостиг на вода. 

4) с. Долни Луковит 

Вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Долни Луковит е подменена, на 53%-

завършен първи етап на реконструкцията. Предстои изграждане на втори етап – има 

налична одобрена проектна документация „Реконструкция на водопроводната мрежа 

на с. Долни Луковит”. Търси се подходящо финансиране. Изпълнената мрежа не е 

предадена на „В и К” ЕООД гр. Плевен за експлоатация. 

2.14.1.5.  Необходими водни количества  

Поради трайно наблюдаваният през последните повече от 10 години 

отрицателен  прираст и силната миграция на населението на територията на община 

Искър,  приемаме броят на сегашните жители на общината – 6474 бр. за  оразмерителен  

за края на експлоатационния период. 

Необходимите водни количества ще се подсигурят от съществуващите и 

експлоатирани в момента водоизточници. Необходимо е да се осигурят допълнителни 

водни количества за водоснабдяване на гр. Искър. Съгласно писмо изх. № 16-01755 от 

08.03.2016г. на РЗИ – Плевен  за водоизточниците в Община Искър не се препоръчва 

изграждане на ПСПВ. 

Съгласно разработваният  в момента ОУПО  на община Искър, подадените  

данни за броя на жителите на общината са  6474  бр. жители .   

Спазвайки  изискванията на Наредба № 2  за проектиране, изграждане  и 

експлоатация  на водоснабдителните системи от 2005 г.,  за  Община Искър са приети  

следните: 

 водоснабдителна норма  q=120  л/ж/ден 

 коефициент на денонощна неравномерност -  К1 = 1,50 

 коефициент на часова неравномерност – К2 = 2,0 

1)  Водни количества  за питейни – нужди 

 
 

Табл. № 2.14.1.5.1 Необходими водни количества за питейни нужди  

Нас. място 
Жите

ли 
qh 

Q ср Загуби 20% 

Кдн 
Кч
ас 

Q макс. д. Q макс. ч. 

л/д м3/д л/с л/д м3/д л/с м3/д л/с м3/д м3/ч л/с 

гр. Искър 2998 120 359 760 359,76 4,16 71 952 71,95 0.83 1.5 2.0 611.59 7.08 791.47 32.98 9.16 

с. Долни 
Луковит 

1725 120 207 000 207,00 2,40 41 400 41,40 0.48 1.5 2.0 351.90 4.07 455.40 18.98 5.27 

с. Писарово 772 120 92 640 92,64 1,07 18 528 18,53 0.21 1.5 2.0 157.49 1.82 203.81 8.49 2.36 

с. Староселци 979 120 117 480 117,48 1,36 23 496 23,50 0.27 1.5 2.0 199.72 2.31 258.46 10.77 2.99 

 

2) Водни количества  за противопожарни  нужди  

Показани са в табл. 2.14.1.5.2 

 

3)  Резервоари  

Направена е проверка за съответствие на обемите на наличните резервоари с 

изискванията на Наредба № І-з-1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила  

и норми  за осигуряване на безопастност при пожар  /ДВ бр. 96 от 04.12.2009 г./.   

Съгласно чл. 172 от Наредба № 2 необходимият обем трябва  да  бъде  сума от  

регулиращия обем, обема за ПП нужди  и аварийни нужди.  

Приели сме водоснабдителните системи да бъдат втора категория. 

В таблица №2 са показани таблично  необходимите изчислителни обеми на 

водоемите по населени места. 

Табл. № 2.14.1.5.2 Необходими изчислителни обеми на водоемите по населени места 

Населено 
място 

Q макс.д P 
=25% 

Wрег Qпп Wпп Wав Wоб Wоб 
същ. 

Необходими 
допълнителни 

обеми 

м3/д м3 л/с м3 м3 м3 м3 м3 

гр. Искър 611,59 0.25 153 5 54 183 390 1065 не 

с.Долни Луковит 351,90 0.25 88 5 54 105 247 300 не 

с.Писарово 157,49 0.25 39 5 54 47 140 250 не 

с.Староселци 199,72 0.25 50 5 54 60 164 300 не 

 

Съгласно горната таблица  може да се заключи, че изградените резервоари за 

населените места в общината  са достатъчни на брой и  с достатъчни  обеми за 

покриване на изискванията на Наредба № І-з-1971/29.10.2009 г. за строително-

техническите правила  и норми  заосигуряване на безопастност при пожар  /ДВ бр.96 от 

04.12.2009 год./.   

Състоянието на напорните резервоари в Община Искър е задоволително, със 

СОЗ, учредени съгласно преди действала нормативна уредба. Не е правена 

реконструкция. Като цяло, основният проблем на повечето резервоари в обособената 

територия е в лошото им техническо състояние. Има нужда от създаване на програма за 
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реконструкция и рехабилитация на резервоарите, фокусирана както върху строителната, 

така и върху технологичната част. Определянето на приоритет за реконструкция и 

рехабилитация на резервоарите трябва да бъде базирано на броя водоснабдявани 

жители от съответния резервоар и на състоянието на резервоара.  

Към настоящия момент има изграден един нов резервоар с обем 300м³ за 

водоснабдяване на  с. Староселци. 

 
4) Помпени станции  

Не е правена реконструкция на помпените станции.  

Някои от помпите във водоснабдителната система са остарели и неефективни. 

Подобряването на енергийната ефективност на помпите ще има положително влияние 

върху оперативните разходи на водоснабдителната система. Необходимо е създаването 

на програма за рехабилитация на помпените станции, която да предвиди 

реконструкцията им както и  инсталиране на нови помпи и оборудване за контрол. 

По-голям приоритет трябва да бъде даден на рехабилитацията на проблемните 

помпени станции във водоразпределителната мрежа, където е необходимо 

оптимизиране на хидравличните характеристики. Капацитетът на помпените станции е 

достатъчен. Няколко помпени станции обаче са оборудвани само с по една помпа. 

Помпените инсталации и сградите са в лошо състояние поради недостатъчна 

поддръжка. Енергийната ефективност на повечето инсталации е далеч под стандартите. 

Много помпи не са оборудвани с подходящи устройства за мониторинг и контрол. 

Препоръчително е да се предприемат мерки за реконструкция на тръбната 

система и спирателната арматура в ПС, както и поетапно да се подменят помпите със 

съвременни агрегати, които са по-малко енергоемки и по-ефективни. Това ще доведе до 

спад в разходите по добиване на вода, респективно и до спад в цената на водата. Да се 

осигури водоплътност на сградния фонд и най-вече на черпателните резервоари. 

Като приоритетни за реконструкция препоръчваме ПС ”Искър 1” и ПС ”Искър 2”, 

които са елемент от водоснабдителната система на гр. Искър. 

2.14.1.6.   Нови  зони за допълнително водоснабдяване  

Не се предвиждат такива зони с настоящия ОУПО.  

2.14.1.7.  Съществуваща канализация. Проектно решение и пречистване на 

отпадъчните води. 

Към настоящия момент  на територията на община Искър има частично 

изградена канализационна мрежа само за гр.Искър. Канализацията не е предадена за 

експлоатация на „В и К” ЕООД гр.Плевен. Има изградена ПСОВ на гр. Искър.  

В гр. Искър преди приблизително 20 години е започнала реализацията на 

проект за градска канализационна мрежа, разработен през 1978г. През 2003 година 

има преработка на главните колектори. 

Към момента са изградени главните канализационни колектори и отделни 

улични профили, обслужващи част от урегулираните поземлени имоти. 

Прилежащите, по протежение на новоизградените колектори парцели, са с изградени 

СКО. Поради недостатъчна изграденост на канализационната мрежа и липса на 

пречиствателно съоръжение, сградните отклонения не са затапени и официално 

разрешение за включване в колекторите няма. Изградената канализация не е 

въведена в експлоатация. 

По вид изпълняваната по схемата от проекта през 1978 г. канализация е 

комбинирана - полуразделна – предвидени са зони със самостоятелно отвеждане на 

битовия и дъждовния отток и зони със „смесена” канализационна система. До 

момента са изпълнени основните главни колектори - І, ІІ и ІІІ, няколко второстепенни 

профила, както и главен дъждовен колектор І. Функционират дъждовния колектор и 

само някои участъци от битовата канализация. Битовите води се заустват в земна 

яма и оттам попива в земята и замърсяват подпочвените води. 

Отпадните води от останалата част на града се събират в изгребни ями или 

септични ями с попивни кладенци. И двете не са ефективни, поради високите 

подпочвени води, които са в неразривна връзка с нивото на река Искър. 

Отпадните дъждовни води от съществуващата канализация се изливат в река 

Искър и преминавощите през града дерета, заустващи се също в река Искър. 

Много голяма част от ревизионните шахти са запушени, разрушени и са 

неводоплътни. Липсват стъпала, капаци и са недостъпни за периодични проверки. 

Малките диаметри са основния проблем на съществуващите канализационни 

мрежи, като се има в предвид преобладаващият тип на системите. Тръбите не са в 

състояние да поемат целият обем на водните количества. 

При сега съществуващата смесена канализационна система, поради лошото 

състояние на тръбите има значително ниво на ексфилтрация /инфилтрация от и в 

канализационната мрежа. Последиците от тези проблеми са свързани с нарушаване 

на нормалното функциониране на ПСОВ поради постъпването на силно разредени 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР             ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

102 
 

води в тях, както и обратния процес замърсяването на подпочвените води и на 

самата почва. 

 

Няма представена пълна информация от общината за дължините, 

диаметрите и материала на цялата изградена канализационна мрежа, като и за 

количeствата и състава на отпадните води за град Искър. Ползвани са данните от 

предходните разработки и направените проучвания на място. 

Не са предоставени данни за степента на изграденост на канализационната 

мрежа и за присъединеното население към нея.  

Изградената и строящата се към момента канализационна мрежа в града, 

незавършена, неприета окончателно и непредадена за стопанисване от 

експлоатационното дружество „ВиК” ЕООД гр. Плевен е със следните дължини: 

 Дъждовен главен колектор І – L=2185 м.; 

 Главен колектор І за битови води – L=3046 м.; 

 Главен колектор ІІ за битови води – L=3272 м.; 

 Главен колектор ІІІ за битови води – L=2074 м.; 

 Второстепенна канализационна мрежа – L=2777 м.; 

Общата дължина на канализацията за изграждане е 13355м.  

По данни на Общината реализираните канализационни профили до 2012г. са 

със следните диаметри и дължини: 

 Главен колектор І – Ø800Б, L=2185 м.; Ø600Б, L=434 м.; Ø400pp, L=565 м.; 

 Главен колектор IІ – Ø500pp, L=1281 м.; Ø400pp, L=829 м.;  

 Главен колектор IIІ – Ø1000Б, L=275 м.; Ø800pp, L=93 м.; Ø600pp, L=1217 м.; 

Ø400pp, L=405 м.; Ø300pp, L=32 м.; 

 Профил 114 – Ø500pp, L=99 м.; Ø300pp, L=161 м.; 

 Профил 126 – Ø300pp, L=206 м.; 

 Профил 128 – Ø800pp, L=243 м.; Ø600pp, L=120 м.; Ø500pp, L=134 м.; 

 Профил 132 – Ø600pp, L=204 м.; Ø400pp, L=180 м.; 

 Дъждовен колектор I– У130/114 – 303 м.; У190/125 – 1341 м.; У190/153 – 542м.; 

Представената информация е обобщена и представена в следващата таблица 

на изградената канализационна мрежа на гр. Искър до 2012г. 

Табл. № 2.14.1.7.1 Изградена канализационна мрежа на гр. Искър, 2012 г. 

Материал Диаметър Дължина, [м] 

бетон Ø600 434 

бетон Ø800 496 

бетон Ø1000 275 

рр Ø300 399 

рр Ø400 1979 

рр Ø500 1514 

рр Ø600 1541 

рр Ø800 243 

ст. бетон У130/114 303 

ст. бетон У190/125 1341 

ст. бетон У190/153 542 

ОБЩО: 9067 

Индустриалните консуматори на вода на територията на общината, които имат 

главно участие във формирането на потока отпадъчни води от град Искър са следните: 

 

Табл. №2.14.1.7.2  Индустриални консуматори на вода на територията на Община 

Искър 

 

 
Предприятие Дейност Забележки 

1 "Пелтина" ЕООД  

/консервна фабрика - 

гр. Искър/ 

консервна фабрика зауства в повърхностен воден обект, 

съгласно разрешително за заустване 

№13740024/2009 г. 

2 "ОВО-БУЛ" ЕООД предприятие за 

производство на яйчен  

меланж 

зауства в повърхностен воден обект, 

съгласно разрешително за заустване 

№13140111/2009 г. 

 

В останалите населени места на община Искър повсеместно заустването  на 

битово-отпадъчните води става в локални септични или изгребни ями  и  чрез точково 

заустване на  частни канализации в дерета и реки, преминаващи през населените места.  
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Необходимо е да се предприемат мерки за проектиране и изграждане на улична 

канализационна мрежа в с. Писарово, с. Долни Луковит и с. Староселци. В проекта са 

дадени примерни места за разполагане на ПСОВ на с. Долни Луковит и с. Староселци, 

които биха се изградили в бъдеще. Възможно е и обединяване на канализациите на 

двете села с цел да се изгради една ПСОВ.  

За с. Писарово се предлага бъдещата канализация да бъде включена гравитачно 

в канализацията на гр. Искър и да се ползва ПСОВ за гр. Искър. Тази пречиствателна 

станция е оразмерена за отпадните води от 4980 ЕЖ-много над прогнозираните за 

2038г. жители на гр. Искър. Съществува възможност за поемане на отпадните води и от 

с. Писарово. 

Препоръчителна отводнителна норма - 100л/ж/д. 

1) ПСОВ гр. Искър 

В гр. Искър има ПСОВ, като площта и е 9 260м2. Намира се в землището на гр. 

Искър. Територията е незаливаема от реката. ПСОВ - гр. Искър не попада в границите 

на защитени зони част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”.  

В разрешително за заустване с №13140200/ 6.8.2012 г. за р. Искър, която в 

участъка на заустването е определена като чувствителна зона, са лимитирани  следните 

зауствани водни количества: 

Qср.ден.  до   896.4м3/ден  

Qмакс.час.  до   93.2 м3/час 

Qср.год.  до   327 186 м3/год. 

Определените в разрешителното емисионни ограничения за основните 

показатели на замърсеност са:  

pH = 6 – 9 

ХПК  = 125 мг/л    

НВ =  60мг/л   

БПК5= 25 мг/л    

В изготвеното прединвестиционно проучване за ПСОВ гр. Искър като част от 

проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и 

канализационна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на 

гр. Искър“ са определени оразмерителните параметри на вход ПСОВ. 

 

 

 

Табл. № 2.14.1.7.3  Оразмерителни параметри на вход ПСОВ 

  
Параметър Ед. Мярка 

Хоризонт 

2012/2040 

1 Еквивалент жители бр. 4 980 

 Водни количества     

2 Средно-денонощно водно количество: Qср.д. м3/ден 897 

3 Максимален дебит (сухо време) м3/ч 93 

4 Пиков дебит (по време на дъжд) м3/ч 186 

 Специфични натоварвания   

5 НВ кг/ден 349 

6 БПК5 кг/ден 299 

7 Nобщ кг/ден 55 

8 Pобщ кг/ден 9 

Табл. №2.14.1.7.4  Посочени параметри на изход ПСОВ в ПИП 

  
Параметър Ед. Мярка 

Хоризонт 

2012/2040 

1 ХПК мг/л 125 

2 НВ мг/л 35 

3 БПК5 мг/л 25 

4 Nобщ мг/л 15 

5 Pобщ мг/л 2 

Разгледани са два основни варианта на технология за пречиствателните 

съоръжения: 

I-ви Вариант – включва съоръжения за механично пречистване, биологично 

пречистване с отстраняване на фосфор (биобасейн с циклично действие тип SBR с 

химично отстраняване на фосфора) и стабилизация на утайката в обема на биобасейна, 

обеззаразяване на пречистената вода с натриев хипохлорит. Третирането на утайките 

включва уплътняване и механично обезводняване.  

II-ри Вариант – включва съоръжения за механично пречистване, биологично 

пречистване с отстраняване на фосфор (конвенционален тип биобасейни с химично 

отстраняване на фосфора), обеззаразяване на пречистената вода с натриев хипохлорит. 

Третирането на утайки включва аеробна стабилизация, уплътняване и механично 

обезводняване. 
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Избран е I-ви Вариант. При него предлаганата ПСОВ- включва следните сгради 

и съоръжения: 

Табл. № 2.14.1.751  Сгради и съоръжения към ПСОВ при избран I-ви Вариант 

  
Наименование Брой 

А По пътя на водата  

1 Входна шахта 1 

2 Комбинирано съоръжение за механично пречистване на отпадъчните 

води 

1 

3 Задържателен резервоар с помпена станция за сурови води  1 

4 Еднобасейнови биологични реактори с аерационна система с фини 

мехурчета  

2 

5 Тръбен смесител  1 

6 Дозаторна система за натриев хипохлорит - за обеззаразяване на 

пречистените отпадъчни води  

1 

7 Контактен резервоар  1 

Б По пътя на утайките  

8 Силоз за утайки 1 

9 Реагентно стопанство  1 

10 Механично обезводняване на утайките с шнекова филтърпреса  1 

 В изготвения „Регионален генерален план за обособената територия на „ВиК” 

ЕООД гр. Плевен за периода 2014-2038 г.”(РМП) са разгледани възможни алтернативи 

за централизирано/децентрализирано пречистване на отпадъчните води генерирани от 

населените места в непосредствена близост до ПСОВ - гр. Искър. На база направени 

технико-икономически анализи на предлаганите алтернативи е препоръчан като най-

добър вариант да се избере централизирано пречистване на отпадъчните води от 

населените места гр. Искър и с. Писарово в обща ПСОВ-Искър. Тази възможност е 

залегнала и в настоящия ОУПО. 

Прогнозата на Консултанта на РМП за максималния брой еквивалент жители (за 

предложената алтернатива централизирано пречистване) за период 2014/2038 г. е              

2 981 е.ж. 

Съгласно актуалните ПИП и ИП, ПСОВ трябва да се предвиди с капацитет 4 980 

е.ж. и отстраняване на азот и фосфор. Параметрите от проекта значително се 

различават от прогнозите на Консултанта на РМП. ЕЖ от проекта за Хоризонт 2040 г. са 

с около 2 000 е.ж. повече от прогнозата на Консултанта. Консултантът препоръчва 

проекта да бъде прецизиран, като се вземат предвид прогнозите на  РМП.  

При изготвяне на бъдещи проучвания и проекти за ПСОВ-Агломерация Искър, се 

препоръчва преразглеждане на капацитета на станцията в зависимост от окончателно 

избраната алтернатива и в случай, че бъде одобрен вариант тя да приема отпадъчни 

води от изгребни септични резервоари на по-малки населени места в областта. 

Съгласно прединвестиционното проучване за ПСОВ - гр. Искър е предвидено 

стабилизиране на излишна активна утайка, след което да се уплътнява и да се подава за 

механично обезводняване. Предвидени са и резервни изсушителни полета за аварийно 

депониране на обезводнената утайка, в случай, че съоръженията за обезводняване не 

работят или обезводнената утайка не може да се транспортира извън ПСОВ. 

Депонирането на утайката не отговаря на съвременните изисквания на 

Европейския съюз за ограничаване на размера на площите за депониране на твърди 

битови отпадъци. Това се препоръчва единствено като временна или аварийна мярка, 

когато, поради някаква причина, утайката не може да бъде използвана в земеделието 

или за рекултивация на терени.  

Най-близкото депо ще се намира между селата Буковлък и Опанец. Планувано е 

то да обслужва общините Никопол, Белене, Свищов, Левски и Павликени. Площадката 

на ПСОВ - гр. Искър се намира на приблизително 31 км от депото. 

2) ПСОВ с. Долни Луковит 

Село Долни Луковит няма изградена канализационна мрежа. То се намира на 

около 6.2 км северно от гр.Искър, надолу по течението на река Искър. Селото е на 

противоположния (източния) бряг на река Искър, която в този участък е с ширина повече 

от 90м. Инвестициите, необходими за изграждането и експлоатацията на необходимите 

съоръжения за присъединяването на това населено място към обща ПСОВ - Искър биха 

били неоправдано високи. Като подходяща алтернатива за село Долни Луковит е избор 

на система за локално пречистване (модулна пречиствателна станция, изгребни 

септични резервоари или друг тип подходящи съоръжения за пречистване на отпадъчни 

води от малки населени места) в по-нататъшен стадий на проектиране. Дадено е 

примерно местоположение за ПСОВ, което ще се прецизира в следващ етап на 

проектиране. 

3) ПСОВ с. Староселци 

Село Староселци няма изградена канализационна мрежа. То се намира на около 

15 км северно от гр. Искър, надолу по течението на река Искър. Инвестициите, 
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необходими за изграждането и експлоатацията на необходимите съоръжения за 

присъединяването на това населено място към обща ПСОВ-Искър биха били 

неоправдано високи. Като подходяща алтернатива е избор на система за локално 

пречистване (модулна пречиствателна станция, изгребни септични резервоари или друг 

тип подходящи съоръжения за пречистване на отпадъчни води от малки населени 

места) в по-нататъшен стадий на проектиране. Дадено е примерно местоположение за 

ПСОВ, което ще се прецизира в следващ етап на проектиране. 

4) с. Писарово 

Село Писарово няма изградена канализационна мрежа. То се намира южно от гр. 

Искър на около 5.3км от него. Предлага се отпадните води от селището да се включат в 

ПСОВ на гр. Искър 

2.14.1.8. Отвеждане на атмосферни води 

Основните приемници на атмосферните води са съществуващите реки и дерета, 

оформящи естествените водосборни области. Най-интензивните валежи, имащи 

отношение към оразмерителната проводимост на деретата и каналите, са дъждовете 

през пролетта и лятото. За отвеждането им се залага на решения, подчинени на 

природните закони и не изискващи експлоатационни енергийни разходи. Това налага 

задължителни мероприятия за поддръжка, които да се извършват поне два пъти 

годишно. Описаните предложения не засягат задължително необходимите мероприятия 

по овладяване и отвеждане на стихийните води от интензивни валежи.  

Преобладаващо деретата са сухи без постоянен естествен отток. Тези, които 

преминават през населените места частично са облицовани и коригирани, но не по 

цялата си дължина. В периферните зони деретата са основно със земен профил. 

Деретата са важен елемент, както на инфраструктурата, така и на зелената среда. 

Необходимо е да се изготви стратегия за поддържане на деретата, съобразени с всички 

заинтересовани страни. Добрата проводимост е от изключителна важност за 

провеждане на  бедствени валежи и може да се осигури с увеличаване обхвата на 

облицованите участъци, редовното им почистване и поддържане, включително и 

растителността в необлицованите участъци. Това предполага, че собствеността на 

деретата не може да бъде частна, каквито случаи вече се наблюдават на територията на 

страната, включително и застрояване, в резултат на реституционни процеси.  

Най-сериозният проблем е със замърсяването, което отводнителните съоръжения 

формират при сух отток. Когато няма валежи те провеждат значителни количества вода, 

която е чувствително замърсена, тъй като заедно с постоянния отток на подпочвени 

води се примесват и битови отпадни води от неконтролирани зауствания на обекти в 

населената част. Преди вземане на окончателни решения, следва да се проследят 

източниците на замърсяване и да се задължат за превключване към битовата 

канализационна мрежа на селищата. Едва след това да се изследва оттока и да се 

разработи отвеждането му. Една от възможностите е, част от този постоянен отток след 

елементарно утаяване да се използва за поливане на насажденията с отделна 

оросителна система. Положителният ефект ще има две основни измерения – 

осигуряване на вода за поливане с ниска себестойност и значително намаляване на 

сухия отток към водоприемниците.  

Общата идея на настоящата разработка е, че замърсяванията с битови води и 

отпадъци във водоприемниците трябва да се ликвидират при източнците, а не да се 

приемат за даденост. Това би решило проблема с наводненията на населените места с 

минимални средства. За тази кауза следва да се ангажират Общината, “В и К” ЕООД, 

ХЕИ и РИОСВ с всички техни правомощия за контрол и санкции.   

2.13.2 Електроснабдяване 

Целта на електро-разработката към настоящият общ устройствен план е да даде 

насоката за развитие и необходимата мощност за захранване на електро-консуматорите 

в Община Искър в хоризонт 2035 година, в настощящите условия или при възникване на 

инвестиционна инициатива.  

При разработване на проекта са вземи под внимание изикванията на следните 

нормативни документи: 

1. Закон за енергетиката, от 05.07.2013 г. с всичките му изменения; 

2.  Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 

биогоривата – 2012 г. 

3. Закон за устройство на територията, с всичките му изменения 

4. Наредба No3/2004 г. За устройство на електрическите уредби и 

ел.проводните линии (ДВ бр.90 и 91/2004г.) с всичките й изменения 

5. Наредба N1/27.05.2010г.за проектиране, изграждане и поддържане на 

електрическите уредби за ниско напрежение в сгради 

6. Наредба No4/09.06.2004 г. За техническа експлоатация на 

енегргообзавеждането (ДВ бр.111 от 2004г.). 

Проектирането на ОУПО на община Искър, като елемент на 

електроразпределителната мрежа се осъществява в съответствие със Закона за 
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устройство на територията, Наредбата за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии; чл. 83, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, чл. 89 от ЗЕ, както и с други наредби, 

разпореждания на компетентни органи и българските стандарти, отнасящи се до 

електроразпределителната мрежа и присъединени към нея потребители и 

производители на електрическа енергия 

Проектната степен на сигурност е предпоставка за съответно ниво на 

непрекъснатост на снабдяването с електрическа енергия, характеризирана в условия на 

експлоатация с количествени показатели. Схемата на електрозахранване е избрана в 

съответствие с категорията на потребителите по осигуреност на електроснабдяването, 

съгласно нормата на НУЕУЕЛ – 2004 г. и на настоящият етап не търпи изменение. 

Община Искър се намира в в Северозападна България, в западната част на 

регион Плевен. Територията и е разположена в централната част на Дунавската 

хълмиста равнина по двата бряга по поречието на река Искър. Тя има важно 

кръстопътно и транспортно положение. Като администрация, териториална единица 

община Искър съществува от 1978 година с обща площ 239 кв.км, което е 6% от 

територията на региона. На север общината граничи с община Долни Митрополия, на юг 

с община Червен Бряг, на изток с община Долни Дъбник и на запад с Кнежа. Тук са се 

оформили двете основни релефни форми – низините и хълмистите равнини, по десния 

бряг на река Искър се срещат пресечени терени и свлачища.  

Населението на община Искър е 8731 жители /по данни на служба ГРАО към 2004.  

По кметства са разпределени като следва: 

Гр. Искър – 4059 жители; 

С. Долни Луковит – 2251 жители; 

С. Староселци – 1058 жители; 

С. Писарово – 1363 жители. 

През територията на общината преминава второкласен път, който свързва 

фериботите Видин и Оряхово с Централна, а оттам и с Южна България. Същият този 

път пресича и първокласен път София – Русе. В общината са изградени общо 29 км 

четвъртокласна пътна мрежа, 28 км третокласна пътна мрежа и 6 км второкласен път. 

Основният транспорт е автомобилният. Транспортната връзка между селищата от 

общината и населените места от съседните общини се извършва от специализирани 

фирми от гр. Плевен и други градове. 

Промишлеността на територията на общината е слабо развита. Представена е 

главно от “Пелтина” ООД предприятие за производство на консерви; цех на фирма 

“Балмарго” – за трикотаж, “Пелмаш” АД гр. Искър в ликвидация от април 2004 г. и др. 

Общината е с изразени демографски проблеми, характерни за областта и страната.   

На територията на община Искър има потенциал за развитието на хранително – 

вкусовата промишленост и селското стопанство, тъй като общината е разположена 

изцяло в селски район и има възможности за развитието на земеделското производство. 

Наличието на подходящи климатични условия, достатъчно суровини, работна ръка и 

отсъствието на индустриални замърсители позволява развитие на екологосъобразно 

селско стопанство. За периода 2008 - 2012 година се наблюдава увеличение на броя на 

регистрираните микро и малки предприятия в община Искър, като преобладават 

фирмите в сферата на земеделието, услугите и търговията, и сравнително по-малко 

производствените и преработващите предприятия 

Туризмът не е развит в общината. На територията на общината са изградени 2 

язовира край гр. Искър и с. Староселци, които биха могли, след сериозни инвестиции, да 

станат привлекателни места за отдих и развлечение. Налице са условия за развитие на 

ловен и риболовен спорт и туризъм. Възможност за отдих предлага комплекс 

"Чекръците". 

В общината липсва инвестиционен интерес, както от страна на вътрешни, така и 

от страна на външни предприемачи: 

  има възможности за напояване на площи, в близост до язовирите;  

  няма структури на организациите в селското стопонство. 

Районните потребителни кооперации са осигурявали основния дял от дейността 

на търговията и услугите на територията на общината. През последните години 

дребните частни търговци успяха да ги изместят от този пазар и постепенно те станаха 

доминиращи в сектора. 

„Филтех” гр. Искър предлага филтърна промишлена техника и части за 

машиностроенето. „Ово-бул” предлага течни, пасторизирани яйчни продукти; 

„Краскомерс” ЕТ - производство на малки фурни за хляб; ЕТ „Ники”; „Пелтина” ЕООД 
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произвоство на консерви от плодове и зеленчуци; Фирма „Старосел 61” в с. Старосел, 

също има производство на консерви от плодове и зеленчуци; Фирма „Белмарго” АД е за 

плетачно и шивашко производство 

На територията на общината има 4 читалища - по едно във всяко населено място 

в общината.  

Системата за предучилищно обучение включва четири детски градини по едно в 

всяко от населените места. 

 Общото образование на територията на община Искър е представено от едно 

средно общообразователно училище, две основни, едно начално училища.  

Аптечно обслужване се извършва от една Общинска аптека, която се намира гр. 

Искър. 

 Численост и динамика на населението 

Според броя на населението си гр. Искър е малък град; селата Долни Луковит и 

Старосел са средни с население 1000-2000 жит., малко с население от 250 до 1000 жит. 

е с. Писарово 

Населението на община Искър към 15.12.2014 г. по данни на ЕСГРАОН е 6474 

души. 

Енергийни мрежи и системи 

През територията на Общината минават енергийни мрежи от националната 

електрическа система. Енергийната система на Общината е част от тази система и тя 

няма самостоятелно структурно звено. В общината няма група за поддържка и ремонт на 

електроенергийната система. 

Уличното осветление в Общината подлежи на ремонт и подмяна на осветителните 

тела с енергоспестяващи, както и осветляване на парковите и площадните пространства 

на всички села. 

Електроснабдяване 

 Електроснабдяването на гр.Искър и на селата Писарово, Долни Луковит и 

Староселци се извършва от 9 бр. електропроводи 20кV. 

Община гр.Искър получава електрозахранване на 110 кV от електропреносната 

система на страната от ел.провод 110 kV, на Подстанция «Пелово”. Общината, като цяло 

се захранва на страна 20 кV от подстанция «Пелово» -110/20 кV. 

Изградената въздушна мрежа средно напрежение - СН е с дължина 214,21 км, а 

кабелната мрежа Ср.Н е 1,956 км, като основните изводи са в добро техническо 

състояние, но някои от отклоненията се нуждаят от ремонт. Като цяло мрежата има 

резерв и  задоволява нуждите на населението и промишлеността.  

Населените места се обслужват от 54 броя ТП с обща инсталирана мощност 

13560 кVА. В общината няма неелектрифицирани населени места. Въздушната мрежа 

НН е в размер на 119,60 км, а кабелната мрежа НН е в рамер на 2,8 км. 

Уличното осветление се нуждае от въвеждане на централизирано управление и 

подмяна на уличните осветителни тела с енергоспестяващи. 

Сервутите на обектите са като следва: 

Въздушни електропроводи (ВЕ) ПО ТРАСЕТО НА ВЕ, ИВИЦА С 

ШИРОЧИНА: 

за 110 kV  

При трасе през населени места и селищни образувания: За ВЕ 110 kV; 

хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално 

отклонение, плюс: 8 m за ВЕ 110 kV, по 4 m от двете страни; 

12. Въздушни електропроводи 

по 2 m от двете страни. 

 

(ВЛИП) до 20 kV, окачени на стълбове 

 

16. Електрическа мрежа ниско напрежение 

 

 

По трасето на ВЛИП, ивица с широчина: 

1. При трасе през населени места и 
селищни образувания: хоризонталното 
разстояние между крайните неотклонени 
проводници плюс 4 m, по 2 m от двете 
страни.  

Ивици по оста на трасето на ВЛ с 
размери:  

4,5 m от едната страна и 1,5 m от другата 

страна - към сгради.  

 

2.14.2.1. Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност 

За производството на алтернативна електрическа енергия в страната се използват 

главно водна, вятърна и слънчева енергия. 
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Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от  възобновяеми 

енергийни източници, е средство за достигане на устойчиво енергийно  развитие и 

минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в 

енергийния сектор. Въвеждането на повече ВЕИ в общината е в отговор на поетия 

ангажимент на страната за изпълнение  целите на „Стратегия Европа 2020”, по пакет 

«Енергетика/климат» за достигане на 16% енергия от ВЕИ в крайното енергийно 

потребление.  

За подобряване на енергийната ефективност в общината е необходимо да се 

реализират проекти за саниране на сградите и модернизиране на отоплителните уредби, 

оптимизиране на уличното осветление и информационна и разяснителна дейност сред 

населението  по проблемите, свързани с ЕЕ. 

В рамките на общината преминава ел.провод 110kV и разпределителни (20kV) 

електропроводни мрежи. 

 На територията на община „Искър” има изградена електрическа подстанция 

собственост на ЕСО ЕАД, това е подстанция „Пелово”. 

Mощностите се определят, както следва: 

Църквата “Св. Димитрий“ в град Искър  - 2 kW 

Храмът “Св. Димитър Солунски”  - 2 kW 

Складовете в с. Долни Луковит с. Староселци, с. Писарово и в гр. Искър – 4*2,5kW 

Средно общообразователно училище, 24 kW 

Две основни училища, по 12 kW 

Едно начално училище - 24 kW 

4 броя детски градини: по 12 kW 

4 смесени магазина с кръчми -5 kW 

общинско сметище “Влашки лък“ – 10 kW 

Общинска болница – 20 kW 

общинска поликлиника – 8 kW 

три селски здравни участъка – 5 kW  

Общинска аптека – 5 kW 

Шест лекарски и шест стоматологични индивидуални практики - 3 kW 

4 броя читалища – с мощност: по 10 kW 

4 броя АТЦ по 15 kW 

Комунално битов товар от жил.на населението – 6 kW на семейство при К-търс.=0,35  

Табл. № 2.14.2.1.1 Върхови товари и годишна използваемост за 
комунално битов товар при реалистичен вариант 

Реалистичен вариант 

№ Звена в 

мрежата 

Върхов 

товар 

 

kW 

2014 г. 

Върхов 

товар 

 

kW 

2020 

Върхов 

товар 

 

kW 

2025 

Върхов 

товар 

 

kW 

2035 

Годишна 

използваемост за 

к.б.н. 

часа 

1. Мрежа НН 13922,4 13767 13662 13557 1000 

2. Трафопост 12530,16 12390,3 12295,8 12201,3 3000 

3. Мрежа Ср.Н 10650,64 11701,95 11612,7 11523,45 2400 

4. Подстанция 7721,711 9981,075 9904,95 9828,825 3500 

 

 

 

Табл. № 2.14.2.1.2  Върхови товари и годишна използваемост за 
комунално битов товар при умерено оптимистичен вариант 

Умерено оптимистичен вариант 

№ 
Звена в 

мрежата 

Върхов 

товар 

 

kW 

2014 г. 

Върхов 

товар 

 

kW 

2020 

Върхов 

товар 

 

kW 

2025 

Върхов 

товар 

 

kW 

2035 

Годишна 

използваемост за 

к.б.н. 

часа 

1. Мрежа НН 13922,4 13872 13977 14397 1000 

2. Трафопост 12530,16 12484,8 12579,3 12957,3 3000 

3. Мрежа Ср.Н 10650,64 11791,2 11880,45 12237,45 2400 

4. Подстанция 7721,711 10057,2 10133,33 10437,83 3500 

 

Изводи за електроснабдяването на Община Искър:   
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 Съгласно десетгодишния план за развитие на електроенергийната система, на 

територията на община Искър, не се предвижда изграждане на техническа 

инфраструктура собственост на ЕСО ЕАД. 

 От прознозните стойности с хоризонт 2035 година, е видно, че броят на 

трафопостовете в Община Искър напълно задололява нуждите от електроенергия, дори 

и в умерено оптимистичния вариант  

 Изградената електроснабдителна мрежа покрива нуждите на населението и 

съществуващите в общината предприятия. 

 Не се налага изместване и ново отлагане на трасетата на инженерната 

инфрастуктура. 

ЧЕЗ електроснабдяване е започнало реализирането на информационна схема 

ГИС и предстои събиране на реални данни за ел.съоръженията и след верифицирането 

им да бъдат отразени в ГИС. 

При наличен инвеститорски интерес да се определят територии за производство 

на енергия от ВЕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. № 2.14.2.1.1  Процент необитаеми жилища в община Искър 
за периода 1985 -2011 г.  

Източник: НСИ, 2011 г 

 

. 

Проблем обаче е амортизираната електроснабдителна мрежа НН в някои от 

населените места, където е крайно наложително частична подмяна на ел. проводници. В 

лошо състояние е и уличното осветление. Необходимо е реконструкция и модернизация 

чрез подмяна на проводници, доставка и монтаж на енергоикономични улични 

осветителни тела, часовникови механизми, фотоклетки, съгласно съвременните 

изисквания за комплексно подобряване на базисната инфраструктура, информационните 

и транспортни услуги. 

2.13.3 Далекосъобщения 

Телекомуникации 

Във всички населени места на община Искър има изградена съобщителна мрежа 

и функционират 4 ПТТС, 4 АТЦ и 2100 телефонни поста, т.е. селищата от община Искър 

са покрити с телефонни, телексни и телефаксни услуги. 

В община Искър продължава въвеждането на цифрова комутационна и преносна 

далекосъобщителна инфраструктура и подменяне на съществуващата аналогова. 

Наложилата се през последните години тенденция на намаление на фиксираната 

телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, като стойността на 

показателят „фиксирана телефонна плътност по домакинства” бележи постоянно 

намаление, подобно на процесите в цялата страна, докато за показателя „мобилна 

телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция на увеличение. 

Мрежите на съществуващите мобилни оператори в страната – МОБИЛТЕЛ, 

ТЕЛЕНОР – частично, и ВИВАКОМ почти изцяло, покриват територията на общината. 

В община Искър ТВ кабелен оператор “ЕТА” поддържа обществената 

далекосъобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали. Той предоставя 

възможност и за Интернет-достъп. Интернет-достъп предоставят “ЕТА” и Виваком. 

В община Искър всичките четири населени места имат възможност за 

интернет-достъп.  

Достъпът до Интернет и степента на използване от домакинствата до голяма 

степен се обуславят не само от техническата обезпеченост, но и от социално-

икономическото състояние на потребителите. Ниските показатели за областта са тясно 

свързани с изоставането в цялостното социално-икономическо развитие.  
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Предвид нарастващата роля на информацията, е необходимо да се разшири в 

още по-голяма степен достъпа до използването на мрежите и услугите на ИКТ. 

Селищата от община Искър са покрити с телефонни, телексни и телефаксни 

услуги. Пощенски клонове има изградени в общинския център Искър, както и в  селата от 

общината. 

Радиотелевизионно покритие 

 Открития и равнинно-хълмист характер на терена в общината способства  и за 

разпространение на радио и телевизионния сигнал. Това не е наложило изграждането 

на ретранслатори и други съоръжения в землището на Общината. 

Достъп до интернет 

 Кабелните оператори са основен доставчик и на Интернет. 

2.14  Управление на територията – анализ 

2.14.1 Административно-териториално деление на Община Искър 

По смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на 

Република България община Искър е една от 11-те общини в Област Плевен. 

Територията на общината е съставена от 4 (четири) землища прилежащи към 4 (четири) 

населени места: град Искър –  административен център, с. Долни Луковит, с. Писарово и 

с. Староселци. Общината е административно-териториалната единица, чието 

управление е основно в правомощията на местната власт. Като съставни 

административно-териториални единици на общината всяко едно от населените места е 

отделно кметство. Извън строителните граници на населените места няма селищни 

образувания.  

2.14.2  Осигуреност с действащи устройствени планове  

Всички населени места на територията на общината разполагат с регулационен 

или кадастрален план. За град Искър има изработен Общ градоустройствен план, 

одобрен през 1987 г., и регулационен план от 1964 г., като частта от него за централната 

градска част (ЦГЧ) е влязла в сила през 1993 г. Кадастралният план е в процес на 

одобряване. За с. Долни Луковит има кадастрален и регулационен план от 1966 г., както 

и за с. Писарово и с. Староселци, чиито кадастрални и регулационни планове са 

изработени през 1988 г. 

2.14.3  Развитие и изпълнение на действащите устройствени планове 

Всички населени места в Община Искър разполагат с кадастрални или 

регуалционни планове. Хронологичната последователност на изработването на 

устройствените планове в общината е както следва: 

1964 г. – Регулационен план на град Искър, с одобрена част за ЦГЧ през 1993 г.  

1966 г. – Регулационен и кадастрален план на с. Долни Луковит  

1987 г. – Общ градоустройствен план на град Искър  

1988 г. – Регулационен и кадастрален план на с. Писарово 

1988 г. – Регулационен и кадастрален план на с. Староселци 

Голямата част от съществуващите планове обаче не отговарят на социално-

икономическата действителност и не са адаптирани към европейското и национално 

законодателство. Най-старият действащ план на територията на общината е 

регулационният план на град Искър (1964 г.), а най-скоро е одобрена частта от 

регулационния план на град Искър за ЦГЧ (1993 г.). 

Фиг. № 2.15.3.1  Развитие на действащите устройствени планове 

           1964 г.              1966 г.                           1987 г.         1988 г.                          1993 г.        

 

     РП, гр. Искър      РП/КП, с. Долни Луковит       ОГП, гр. Искър   РП/КП, с. Писарово      РП-ЦГЧ, гр.Искър 

                                                                                                              РП/КП, с. Староселци 

По данни от последното преброяване на НСИ към 2011 г. на територията на 

община Искър необитаемите жилищни сгради са 31%, при средна стойност за областта – 

29,7% (Фиг. № 1). 

Тази тенденция е характерна за всички населени места в общината. Най-висок е 

процентът на необитаемите жилища в с. Староселци (36,45%), а най-нисък е в гр. Искър 

(25,77%) (Фиг. № 2).  

Единствено в административния център този процент е по-нисък от средното за 

областта. Въпреки това остава  сравнително висок, пореди което може да се заключи, че 

съществуващите жилищни територии са с достатъчен капацитет и няма нужда от 

разширяването им. Съществуват и известен брой незастроени имоти в жилищните зони, 

които следва да бъдат използвани. Тези изводи важат за всички населени места в 

общината.  
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Фиг. № 2.15.3.2  Процент на необитаемите жилища в населените  
места в община Искър към 2011 г.  

Източник: НСИ, 2011 г. 

 

 

2.14.4  Структура на собствеността  

На територията на община Искър преобладават имотите, които са частна 

собственост, което се дължи на основната икономическа дейност – земеделието. 

Значителна площ заемат и общинските имоти – частна и публична собственост, и по-

малка – държавните. Има голям брой имоти, собственост на обществени организации. 

Имотите, стопанисвани от общината, и тези с религиозна и чуждестранна собственост са 

малко на брой. По собственост и площ разпределението на имотите е показано в Табл. 

№ 2.15.3.1 

Табл. № 2.15.3.1   Баланс на територията на Община Искър по вид собственост 

 

Управлението на територията се извършва на всички нива, подобно на останалите 

общини в страната. Държавното ниво на управление се състои от пътищата от РПМ, 

реките и водните басейни, защитените територии и зони. 

На национално ниво от „Агенция пътна инфраструктура“ към Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) се извършва управлението на 

пътищата, част от Републиканската пътна мрежа – второкласен път II-13, третокласен 

път III-1307 и третокласен път III-1308. Управлението на ж.п. линиите също се извършва 

на национално ниво от ДП „Национална компания за железопътна инфраструктура“. 

По смисъла на чл. 9, ал. 1 от Закона за водите управлението на водите се 

извършва на национално и басейново ниво. Управлението на национално ниво се 

осъществява от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), като за подпомагане 

на дейността се създава Висш консултативен съвет по водите. Управлението на 

басейново ниво за община Искър се осъществява от Басейнова дирекция „Дунавски 

район“ – гр. Плевен. 

На национално ниво се извършва също управлението на защитените зони и 

територии, част от Националната екологична мрежа (НЕМ). Съгласно чл. 46, ал. 1 от 

Закона за защитените територии Министерството на околната среда водите и неговите 
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регионални органи провеждат и осъществяват управлението и контрола в защитените 

територии, както и управлението, възлагането на дейностите по поддържането и 

възстановяването, възлагането на туристически дейности, охрана и контрол в горите, 

земните и водните площи в защитените територии – изключителна държавна 

собственост. В територията на община Искър попадат части три защитени зони и една 

защитена територия, част от НЕМ: 

 BG0000613 – Река Искър – Защитени територии по директивата на 

местообитанията 

 BG0000627 – Конунски дол – Защитени територии по директивата на 

местообитанията 

 BG0002095 – Горни Дъбник – Телиш – Защитени зони по директивата за 

птиците 

 Защитена територия „Ормана“ 

По реда на Закона за държавната собственост имотите и обектите, които са 

публична държавна или частна държавна собственост, се управляват отново на 

национално ниво. 

Общинските пътища, както и всички имоти и обекти – общинска публична или 

общинска частна собственост, се управляват на общинско ниво – най-ниската основна 

единица, в която се решават въпроси с местно значение, свързани преди всичко с 

изграждането и развитието на населените места, както и с извършваните в тях услуги и 

дейности. 

2.14.5  Одобрени големи инвестиционни и инфраструктурни проекти  

Единственият одобрен голям инвестиционен проект на територията на община 

Искър е изграждането на трансграничната газопроводна система „Южен поток“. 

Проектът, който се планираше да премине от Русия през Черно море до страните от 

Централна и Южна Европа за момента е спрян. 

На 02.12.2011 г. с Решение на Министерски съвет проектът „Южен Поток“ е обявен 

за обект с национално значение. Неговата наземна част, преминаваща през Република 

България, е с обща дължина 504,8 км., която включва 11 области, една от които област 

Плевен. Проектът предвижда преминаването на газопровода през северната част от 

територията на община Искър. Трасето ще пресече р. Искър между селата Долни 

Луковит и Староселци. 

2.14.6 Диагноза 

 Община Искър е една от 11-те общини в област Плевен. Според 

административно-териториалното деление на общината нейното управление 

е основно в правомощията на местната власт.  

 За територията на общината има изработени устройствени планове, които 

обаче не отговарят на настоящите социално-икономически процеси и е 

необходимо разработването на нови. Най-старият действащ план на 

територията на общината е регулационният план на град Искър (1964 г.), а 

най-скоро е одобрена частта от регулационния план на град Искър за ЦГЧ 

(1993 г.).  

 Преобладаващата собственост е частна.  

 Единственият одобрен голям инвестиционен проект в обхвата на община 

Искър е изграждането на трансгранична гразопроводна система „Южен 

Поток“, който се управлява на национално и международно ниво. 

3. KОНЦЕПЦИЯ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА ИСКЪР 

3.1. Прогноза за развитие  

3.1.1. Прогноза за демографско развитие  

3.1.1.1. Варианти на прогнозата 

В съответствие с действащите  нормативни изисквания за изработване на ОУП, е 

изработена прогноза в три варианта за населението на общината. Отчитайки степента 

на влияние на факторите са представени следните варианти на прогнозата: 

 Песимистичен вариант; 

 Реалистичен вариант; 

 Оптимистичен вариант. 

Като цяло, прогнозите и по трите варианта са с хипотетичен характер и отчитат 

динамиката на естественото възпроизводство и механичното движение на населението, 

очакваните тенденции в раждаемостта, смъртността, а също така и предвижданията за 

фертилността, заселванията и изселванията.   
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При трите варианта на демографската прогноза въздействие имат както 

стимулиращите, така също и задържащите фактори за развитието на населението. 

Тяхното влияние е с различна степен на проявление при отделните варианти. Следва да 

се има предвид при демографската прогноза за Община Искър, е че тя е съобразена с 

тенденциите в очакваното развитие на населението както на страната, така също и на 

Област Плевен.  

Възпроизводството на населението на Община Искър е процес, който по своята 

същност е икономически и социално обусловен, но в основата си има демографски 

дадености: 

 Фертилни контингенти и фертилното им поведение в семейството54. Жените в 

детеродна възраст, тяхната численост и относителен дял спрямо общото 

население, както и възрастовата им структура са много важни параметри на 

възпроизводствения потенциал; 

 Обща и повъзрастова смъртност на населението, свързана с процесите на 

застаряване на населението; 

 Механично движение на населението. 

В съответствие с възприетия методически подход, прогнозните разчети за 

демографското развитие на Община Искър до 2035 г. се предлагат по определените три 

варианта, а именно: 

 Песимистичен вариант, базиран на очакваното влияние на фактори, 

свързани с относително неблагоприятно развитие на демографските процеси; 

 Реалистичен вариант, при който е заложено стабилизиране на 

демографското развитие на Община Искър, повишаване качествените 

параметри на възпроизводството на населението като основен компонент в 

прогнозата за демографско развитие на общината. Предвиждането тук е, че 

по-високообразованата работна сила е и по-производителна (при равни други 

условия). Предполага се също така, че по-добрите здравни грижи и 

осигуреността със здравни специалисти и лечебни заведения влияят 

положително върху трудоспособността на населението. По отношение на 

                                                 
54

 Трябва да се отбележи,че в страните с ниска фертилност около 90% от родените деца са от майки на 

възраст от 15 до 34 години. Поради това останалата част от жените в детеродна възраст, т.е. тази от 35 до 

49 годишна възраст имат съвсем слабо значение за раждаемостта.  

демографските променливи се изхожда от презумпцията, че населението в 

трудоспособна възраст е фактор за привличането на инвестиции и за 

развитието на местната икономика. 

 Оптимистичен вариант, основаващ се на влияние на фактори, които ще 

оказват относително благоприятно въздействие върху демографските процеси 

(основно на очаквано по-благоприятно развитие на механичното движение и 

ограничаване на отрицателното естествено движение на населението) и на 

икономиката и социалната инфраструктура. 

 Важна особеност на демографската прогноза за Община Искър (и по трите  

варианта) е, че се залагат не много различаващи се прогнозни предвиждания за 

стойностите на коефициента на фертилност (определя се от контингента жени в 

детеродна възраст), брачността, броя на живородени момичета и др. Съображенията за 

това са, че в прогнозния период няма обективни основания да се счита, че в контингента 

жени във фертилна възраст ще настъпят съществени промени. С очакваното нарастване 

на коефициента на раждаемост (по оптимистичния вариант) се залага и хипотезата да 

настъпят не много големи промени и в броя на жените във фертилна възраст след 

2025 г. Очакванията са коефициентът на интегрална фертилност да се стабилизира. 

Както бе отбелязано, като сравнителни ориентири в демографската прогноза на 

общината  са приети  прогнозните разчети в демографските прогнози на страната и на 

Област Плевен.  

По отделните варианти на демографската прогноза, като основни изходни 

параметри на хипотезата за демографското развитие средно за общината се възприемат 

следните стойности на: 

‒ Репродуктивни очаквания за среден брой деца в семейството: песимистичен 

вариант – 1.65-1.70; реалистичен вариант – 1.80-1.90; оптимистичен вариант – 

1.90-2.00; 

‒ Обща раждаемост: песимистичен вариант – 8.5-9.0‰; реалистичен вариант – 

9.5-10.0‰; оптимистичен вариант – 10.0-10.5‰; 

‒ Коефициент на фертилност: песимистичен вариант – 1.55-1.60; реалистичен 

вариант – 1.65-1.75; оптимистичен вариант – 1.80-1.85; 

‒ Обща смъртност на населението – по трите варианта – 15.0-18.0‰; 
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‒ Средна продължителност на живота –  по трите варианта около 73 -74 години; 

‒ Механичен прираст – приема се хипотезата, че ще се осъществява 

балансирано проявление на заселванията и изселванията.  

3.1.1.2. Прогноза за броя на населението по варианти 

А/ Прогноза за броя на населението 

По принцип демографските прогнози са многовариантни. Обикновено са 

тривариантни – нисък, среден и висок. Средният вариант се счита за най-вероятностен 

за сбъдване, а високият и ниският очертават границите на отклоненията от средния 

вариант, които нарастват с отдалечаване от базисната година. Според прогнозните 

разчети на НСИ (за страната, районите и областите) ниският вариант е свързан с 

относително забавяне на демографското развитие, средният е при хипотези за 

конвергентност, а високият – при хипотези за относително ускоряване на демографското 

развитие. 

Чрез прилагане на прогнозните стойности на по-горепосочените демографски 

показатели е определена и прогнозата за общия брой на населението на Община Искър  

по трите варианта, посочена в Табл. № 3.1.1.2.1.   

Табл. № 3.1.1.2.1 Прогноза за броя на населението в Община Искър по 

периоди  (по варианти на прогнозата) 

Община Искър Година Брой население 

  2014 г. 6474 

Песимистичен 

2020 г. 6350 

2025 г. 6200 

2035 г. 6000 

Реалистичен 

2020 г. 6400 

2025 г. 6350 

2035 г. 6300 

Оптимистичен 

2020 г. 6450 

2025 г. 6500 

2035 г. 6700 

 

За целите на ОУП демографската прогноза по реалистичния вариант е 

диференцирана по населени места. Очакваната численост на населението на Община 

Искър и населените места се основава на очакванията за влиянието на относително по-

благоприятни демографски и икономически фактори. Заложена е и хипотезата, че броят 

на населението в под трудоспособна възраст ще стабилизира своя относителен дял. 

Същото се отнася и за естественото движение на населението. Този вариант на 

прогнозата е по-благоприятен за развитие на населението на общината, защото се 

основава на стимулиране на  възможностите за неговото съхраняване.  

При песимистичния вариант се очаква населението на общината да продължи 

постепенно да намалява с по-малък интензитет, като към края на прогнозния период 

(2035 г.) да достигне 6000 д. По-нататъшното намаляване и остаряване на населението 

е резултат от продължителното действие на общи и специфични тенденции, предвид 

реалната възрастова структура, намаленият брой на жените във фертилна възраст и 

отрицателното естествено възпроизводство. Социално-икономическите промени през 

последните 2 десетилетия също допринесоха за неблагоприятните процеси във 

възпроизводството на населението.  

 При реалистичния вариант се предвижда запазване числеността на 

населението и неголямо намаление (6300 д. – 2035 г.) с подкрепа на нето-миграцията в 

резултат на приемане на постоянно местожителство на хора на средна и по-напреднала 

възраст с предпочитания към местните условия на живот. С натрупването на 

положителни въздействия и подобряването на средата за живот може да се очаква, че 

демографските процеси ще се стабилизират. Проблемите, свързани с развитието на 

населението, не са само демографски, те са главно социално-икономически. Независимо 

от стабилизирането на населението, в резултат на дълготрайното неблагоприятно 

развитие на демографските процеси не се очакват съществени промени във 

възрастовата структура. Ще се запази структурата в териториалното разпределение на 

населението на общината по населени места. Важно значение според демографската 

стратегия на страната придобива образованието, способностите, уменията и 

здравословното състояние на хората, т. е. човешкия капитал. Особено важно е 

дългосрочният характер на демографските и социално-икономическите въздействия за 

постигането на устойчиви резултати. 

При оптимистичния вариант числовите стойности на разчетите за броя на 

населението отчитат хипотезата за конвергентност с вариант на прогнозата на НСИ и се 

основават на очакванията за влиянието на относително по-благоприятни демографски и 

икономически фактори. Очаква се постепенно леко нарастване на населението (6700 д. 

– 2035 г.), обусловено предимно от социално-икономическото развитие, забавяне на 
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негативните демографски процеси и механичен прираст с неголям интензитет главно на 

контингенти в трудоспособна и надтрудоспособна възраст. Състоянието на пазара на 

труда има важна роля в демографското развитие на общината. Заложена е и 

хипотезата, че броят на населението в подтрудоспособна възраст ще стабилизира своя 

относителен дял. Същото се отнася и за естественото движение на населението. Този 

вариант на прогнозата е по-благоприятен за развитие на населението в общината, 

защото се базира на стимулиране на възможностите за неговото нарастване по 

естествен път. Социологическите изследвания показват, че трудовата реализация, 

осигуряването на по-добър жизнен стандарт и обучение имат съществено значение за 

демографското поведение. Търсенето на решения на демографските проблеми на 

всички нива е свързано с икономическото развитие и заетостта55. Може да се очаква, че 

бъдещите благоприятни изменения в средата ще водят до благоприятни изменения във 

възпроизводствените процеси на населението. 

Върху стабилизирането на демографската структура, може да се въздейства чрез 

създаване на нови възможности за заетост, предоставяне на достатъчно и качествени 

социални и културни услуги, и подобряване на средата за живеене и отдих. 

Интервенциите и подпомагането на развитието на тези сфери ще способства за 

неутрализиране на негативните демографски процеси. 

Б/ Прогноза за възрастовата структура на населението 

Процесът на застаряване на населението на общината ще продължи и в 

перспектива. Поради по-добро демографско развитие, този процес ще бъде по-слабо 

изразен в град Искър, където ще запази характера си относително по-благоприятната 

възрастова структура.  

Разпределението на населението на общината във възрастовите групи под, във и 

над трудоспособна възраст през 2014 г. по данни на НСИ е както следва: 949 д. – 14.66% 

(под трудоспособна възраст), 3367 д. – 52.01% (в трудоспособна възраст) и 2158 д. – 

33.33% (над трудоспособна възраст) (Табл. № 3.1.1.2.2). В сравнение с областта и 

страната различията са в по-ниския относителен дял на трудоспособните контингенти и 

по-високият дял на населението в надтрудоспособна възраст. 

Прогнозните разчети за основните възрастови групи в Община Искър са следните: 

                                                 
55

 В много страни от ЕС семейната политика е ориентирана и свързана с политиката по заетостта.  

Табл. № 3.1.1.2.2  Прогноза за броя на населението по основни възрастови групи в Община 

Искър - 2035 г. (по варианти на прогнозата) 

Варианти на 

прогнозата 

Общ 

брой 

Под 

трудоспо-

собна 

възраст 

В 

трудоспо-

собна 

възраст 

Над 

трудоспо-

собна 

възраст 

% 

Под 

трудоспо-

собна 

възраст 

В 

трудоспо-

собна 

възраст 

Над 

трудоспо-

собна 

възраст 

2014 6474 949 3367 2158 100.00% 14.66% 52.01% 33.33% 

Песимистичен 6000 876 3120 2004 100.00% 14.60% 52.00% 33.40% 

Реалистичен 6300 920 3308 2072 100.00% 14.60% 52.51% 32.89% 

Оптимистичен 6700 984 3550 2166 100.00% 14.69% 52.99% 32.33% 

Прогнозните разчети за възрастовата структура на населението по реалистичния 

вариант на прогнозата за Община Искър се основават на хипотезата, че броят на 

населението в трите основни възрастови групи ще намалее леко на фона на общото 

намаление (Табл. № 3.1.1.2.2). Този вариант на възрастовата структура се очертава като 

възможен в най-висока степен като се базира на сегашното състояние на естественото и 

механично движение на населението, което ще продължи да оказва влияние и през 

следващите години, особено при превес на благоприятните фактори. Освен това, при 

прогнозиране броя на населението в трудоспособна възраст се залага и очакваната 

промяна на възрастта за пенсиониране през този период. 

За целите на образователната инфраструктура и за планирането на потребността 

от детски заведения и училища, както и за тяхната териториална локализация, се 

представят и прогнозни разчети за специфичните възрастови групи, които за прогнозния 

период не се очертава да имат съществени изменения (Табл. № 3.1.1.2.3).  

  Табл. № 3.1.1.2.3 Община Искър – Прогноза на населението по възрастови групи 2014 - 2035 г. 

  

  

  

  Варианти 

  Песимистичен Реалистичен Оптимистичен 

2014 г. 2020 г. 2025 г. 2035 г. 2020 г. 2025 г. 2035 г. 2020 г. 2025 г. 2035 г. 

Общо 6474 6350 6200 6000 6400 6350 6300 6450 6500 6700 

0-14 г. 893 874 853 824 882 875 870 890 898 926 

15-64 г. 3699 3630 3543 3430 3658 3630 3600 3687 3718 3820 

65+ 1882 1846 1804 1746 1860 1845 1830 1873 1884 1954 

0-2 г. 170 167 162 156 168 166 164 170 172 177 

3-6 г. 219 214 208 200 216 214 213 218 220 227 

7-14 г. 504 493 483 468 498 495 493 502 506 522 

15-18 г. 235 230 224 217 232 230 228 234 237 245 

 

В/  Прогноза за населението по населени места 
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За целите на ОУП демографската прогноза е диференцирана по населени места. 

По населени места прогнозата на населението на общината е представена в 

следващата Табл. № 3.1.1.2.4.  

  Табл. № 3.1.1.2.4 Прогноза на населението по населени места в 

Община Искър  2014 - 2035 г. (реалистичен вариант) 

  

  

  (брой) 

    Реалистичен вариант 

Населени места 2014 г. 2020 г. 2025 г. 2035 г. 

Общ. Искър 6474 6400 6350 6300 

гр. Искър 2998 2965 2950 2940 

с. Долни Луковит 1725 1720 1700 1680 

с. Писарово 772 755 750 740 

с. Староселци 979 960 950 940 
 

От таблицата се вижда, че за перспективния период не се очертават съществени 

изменения и териториално преразпределение на населението в отделните населени 

места, поради голямата инерционност на демографските процеси.  

По отношение на естествените възпроизводствени процеси може да се отбележи, 

че почти всички генерации живородени момичета, които ще формират фертилните 

контингенти до 2020 г., са вече родени и числеността им е известна. Около половината 

от тях също са родени, включващи се в състава до 2035 г. При това положение оценките 

за очакваната численост на най-фертилната група на фертилния контингент на 

населението на общината и населените места са валидни в голяма вероятност. 

Различията между отделните варианти и параметрите на възпроизводство са в 

зависимост от множество други фактори, в т. ч. от миграционните процеси, 

фертилността и социално-икономическото развитие. 

Г/ Прогноза за икономически активното население  

В основата на прогнозните разчети за икономически активното население на 

общината се залагат прогнозите за очаквания брой на населението и прогнозните 

предвиждания за коефициентите на заетост и безработица. 

Следва да се отбележи, че Община Искър се характеризира  с коефициент на 

икономическа активност 30.7% (2014 г.), като броят на икономически активните лица 

(заети и безработни) е 1716 души. За сравнение за страната стойностите на показателя 

са съответно 54.1% (икономически активни лица от населението на 15 и повече години) 

и 45.9% (икономически неактивни лица), а за Област Плевен – 48.6% и 51.4%.  

През 2014 г. икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 

и повече навършени години в Община Искър са 3865, или 69.3% от населението на тази 

възраст. Част от тях се отнасят към групата на „обезкуражените лица”. Те желаят да 

работят, но не търсят активно работа, тъй като смятат, че няма да намерят такава. 

Основните причини, за неактивност са липсата на работни места, подходящи за 

образователното и квалификационно им равнище, липсата на квалификация, умения 

или трудов опит и др. Обезкуражените лица са част от населението извън работната 

сила, които в условията на икономически растеж и подобрена ситуация на пазара на 

труда могат отново да започнат да търсят активно работа. Активното поведение на 

пазара на труда на тези хора зависи от комплекс от фактори – икономическа ситуация, 

предлагане на труд, осигурителна и данъчна тежест, адекватна политика за активиране 

и др. 

Неактивните лица са потенциал за увеличаване на предлагането на труд. 

Промяната в статута на обезкуражените също така ограничава нерегламентираната 

заетост, което също увеличава икономически активното население. Активирането на 

продължително безработните и на неактивните лица е важен приоритет на политиката 

на пазара на труда и се обуславя, както от необходимостта от увеличаване на работната 

сила за поддържане на икономическия растеж, така и от гледна точка на социалното 

включване.  

Една от групите, към които през следващите години следва да се провежда 

активната политика на пазара на труда, е приоритетно насочена към групата на 

неактивните лица, в т.ч. обезкуражените. Действията следва да се насочат и към 

безработните лица от ромски произход, които са с ниско образование и без 

квалификация, не са активни на пазара на труда, защото са с ниска или без пригодност 

за заетост и считат, че не могат да се реализират на пазара на труда.  

Табл. № 3.1.1.2.5 Прогноза за броя на икономически активното население на Община 

Искър по варианти на демографската прогноза за периода 2014 - 2035 г. 

  

2014 г. 2020 г. 2025 г. 2035 г. 

състояние прогноза 

Икономически активно население 

- брой 

  Песимистичен вариант 

1716 1700 1680 1650 
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  Реалистичен вариант 

1716 1700 1720 1750 

  Оптимистичен вариант 

1716 1730 1770 1800 

В настоящата прогноза се приема като предпоставка възможността да се 

провеждат подходящи политики, насочени към неактивните, с цел тези лица да бъдат 

включени в заетост, като се насърчи тяхната активност и се повиши мотивацията им за 

заетост. Още веднъж следва да се подчертае, че икономическата активност за 

перспективния период се планира при условия на повишена заетост и намалена 

безработица, както и активни политики по отношение на групата на икономически 

неактивни лица в общината. В това отношение има редица програми на Агенцията по 

заетостта, в т.ч. програми и проекти, предназначени за младежи, в т.ч. Програма “Старт 

на кариерата”; програми и проекти, предназначени за насърчаване на заетостта и 

повишаване на пригодността за заетост: Национална програма „Активиране на 

неактивни лица”; Национална програма "От социални помощи към осигуряване на 

заетост"; Национална програма “Помощ за пенсиониране”; програми и проекти, 

предназначени за насърчаване предприемачеството и др. 

3.1.2. Прогноза за развитие на икономиката 

Бъдещото развитие на икономиката на общината е свързано с осигуряване на 

възможности за развитие на конкурентноспособен малък и среден бизнес. 

3.1.2.1. Икономически активности 

По-долу е представена кратка характеристика на стопанския сектор, като са 

обобщени и подчертани основни моменти от анализа, които ще бъдат база за 

формиране на прогнозните разчети.  

‒ Параметрите на икономиката на Община Искър се определят от множество 

фактори, предпоставки и условия. Икономиката на общината се свързва с: 

‒ Развитието на националната икономика, икономиката на областта и района и на 

съседните общини. Външните икономически условия са предпоставка не само за 

развитие на отделните отрасли, производства и дейности, но и за формирането 

на тяхната структура, резултати, тенденции и перспективи. Икономическата криза 

оказва съществено влияние върху състоянието и развитието на икономиката в 

общината по линия на заетостта, инвестиционната активност, възможностите за 

разкриване на нови дейности и производства; 

‒ Географското разположение на общината, което я поставя в зависимост от 

влиянието на по-силно икономически развити съседни общини, привличащи 

работна сила от общината за изпълнение на своите икономически функции; 

‒ Заетостта на живеещото в общината население, неговия предприемачески дух, 

изградената материално-техническа база, инфраструктура и други местни 

условия и особености. 

Въпреки природо-географските си ресурси, Община Искър се включва в 

икономиката на област Плевен с незначителен дял. Според статистическите данни 

общината е на 176-то място сред общините в България (265 бр.) по показателя „нетни 

приходи от дейност на един жител” (2012 г.) и на 9-то място в областта (от общо 11 

общини). След период на икономическа стабилизация и подготовка за икономически 

растеж, икономическата криза доведе до спад в икономическите резултати на общината 

в периода от 2009 г.  

В общината оперират 153 фирми според отчетените нефинансови предприятия 

през 2012 г., от които 45 – в селското стопанство, 6 – в преработващата промишленост, 

57 – в търговията и ремонта, 7 – в хотелиерството и ресторантьорството и др. Бизнесът 

в общината е предимно дребен – 55.4% от фирмите са микро (със заети до 9 човека); 

30.9% са малки (10-49 заети); 13.7% са средни (над 50 заети). Фирмената структура е 

индикатор за характера и потенциала на икономическата база на общината. Значителна 

част от фирмите са регистрирани като “Еднолични търговци” по смисъла на Търговския 

закон и са основно в услугите (близо 60%).  

Броят, секторната структура и големината на бизнес единиците в 

общината могат да формират производствена зона.   

Голямо предизвикателство за общината е реализиране на икономическия си 

потенциал като природни ресурси и работна сила с оглед мобилизиране на 

вътрешните си фактори за растеж за излизане от кризата и динамизиране на 

икономическото развитие и повишаване доходите на населението в следващия 

период. 

А/ Заетост 
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Детайлните данни от преброяването през февруари 2011 г. показват, че 71.31% от 

икономически активните лица в общината са се определили като заети (във и извън 

общината) (Табл. № 1). 

Табл. № 3.1.2.1.1  Икономически активни и икономически неактивни лица, заети и безработни  в 

Община Искър (по данни от преброяването на населението от НСИ през 2011 г.) 

Възраст Общо 

Икономически активни Икономически неактивни 

общо заети безработни общо учащи пенсионери 

лица, заети само с 

домашни или 

семейни 

задължения 

други 

Общо 5960 1736 1238 498 4224 260 2524 713 727 

15 - 19 342 31 6 25 311 231 6 30 44 

20 - 24 338 131 63 68 207 22 5 94 86 

25 - 29 310 150 90 60 160 .. 11 80 67 

30 - 34 380 196 143 53 184 .. 8 92 82 

35 - 39 359 193 147 46 166 .. 9 74 81 

40 - 44 361 195 145 50 166 .. 9 74 82 

45 - 49 386 206 157 49 180 - 30 75 75 

50 - 54 460 250 189 61 210 - 65 72 73 

55 - 59 512 241 178 63 271 - 115 76 80 

60 - 64 619 123 100 23 496 - 402 40 54 

65+ 1893 20 20 - 1873 - 1864 6 3 

Източник: НСИ, преброяване на населението 2011 г. 

Наетите лица в общината през 2013 г. са 817 души според статистическите данни, 

като техният брой намалява спрямо 2012 г. (897 д.). Икономическата криза доведе до 

намаляване на заетостта. Изводът е, че социално-икономическото развитие на Община 

Искър предлага недостатъчна степен на заетост на населението в териториалните си 

граници. Налице е подвижност на активното население, характеризираща се с трудови 

пътувания извън общината. 

Б/ Безработица  

Съгласно данните на Агенцията по заетостта Община Искър и Област Плевен 

като цяло се характеризират с по-високи от средните за страната равнища на 

безработица. През 2014 г. за Община Искър равнището на безработица е 47.40%, 

съответно за област Плевен – 17.19%, а за страната – 11.21%.  

Фиг. №3.1.2.1.1 Равнище на безработицата в Община Искър 2007 - 20014 г. (%) 

 

Източник: Агенция по заетостта 

Динамиката на безработицата в Община Искър има изразен сезонен характер. 

Дори в периода на икономическата криза (2009-2014 г.) равнището на безработицата 

през летния сезон намалява (потвърдено от данните на Агенцията по заетостта). 

В същото време следва да се отбележи, че скритата безработица надхвърля 

регистрираната от бюрото по труда.  

В/ Икономически сектори 

Секторната структура на наетите лица показва водещо място за сектора на 

услугите с 62.2%. В традиционния за общината сектор – селско стопанство  са 

ангажирани 24.0% от наетите лица. В индустрията делът на наетите е 13.8%. Отчитайки 

и самонаетостта, може да се направи изводът, че в селското стопанство на общината 

заетостта е доста по-голяма от тази в индустрията, което се обяснява с разположението 

Табл. № 3.1.2.1.2 Равнище на безработица, предлагане и търсене на 
трудовия пазар – 2014 г. (ср. год.) 

Иконом. 
активни 
лица 
(брой) 

 

Регистр. 
безработни 

(брой) 
 

Постъп. 
на 

работа 
през 
мес. 
(брой) 

Регистр. 
безр. до 
29 г. 
(брой) 

Регистр. 
безр. с 
рег. >1 
год. 

(брой) 

Свободни работни 
места 

Брой 
безр. 
за 1 
СМР 

Равнище на 
безработица 

(%) 
Заявени 
през мес. 
(брой) 

В края на 
месеца 
(брой) 

Община Искър 

1716 813 35 118 318 41 276 60 47.40 

Област Плевен 

107641 18503 870 3117 7466 820 2209 7 17.19 

Р България 

3282740 367836 19750 64449 137924 19523 19402 10 11.21 

Източник: Агенция по заетостта 
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на общината в регион с богати природни ресурси и трудови навици на населението в 

този отрасъл. 

Първичен сектор (Селско и горско стопанство) 

Община Искър е традиционно развит селскостопански район. Природните условия 

са особено благоприятни за отглеждане на зърнени, технически култури, трайни 

насаждения, зеленчуци.  

Земеделските земи, които според трайното си предназначение представляват 

база, осигуряваща развитието на селскостопанските дейности, заемат значителен дял от 

територията на общината – 87.3%.  

Обработваемата земя е 172.3 хил.дка. Поливните площи са силно ограничени, 

необходимо е  развитие на хидромелиоративно земеделие за постигане на по-високи 

добиви, тъй като водно-физичните свойства на значителна част от почвите в 

общината са благоприятни за развитие на ефективно земеделско производство, но 

преди всичко в поливни условия. За повечето култури, напояването дори в години с 

валежи около нормата, гарантира значително увеличение на добивите. 

Общият брой на наетите в селското стопанство е около 200 човека. Заетостта има 

сезонен характер.  

 

 

 

 

 

Табл. № 3.1.2.1.3  Структура на земеделските земи в Община Искър 
според баланса на земята 

Вид територия и начин на ползване общо - дка отн. дял - % 

Земеделски територии 219673 100.0 

Ниви 165712 75.4 

Трайни насаждения 4380 2.0 

Естествени ливади 7375 3.4 

Мери, пасища 26814 12.2 

Гори и полезащитни пояси 9979 4.5 

Полски пътища и прокари 5012 2.3 

Непригодни земи (скали, пясъци и др.) 401 0.2 

Източник: НСИ 

Фиг. № 3.1.2.1.2  Структура на 

земеделските земи в община Искър 

 

Преобладаващата част от обработваемата земя представлява ниви. Традиционни 

култури за територията са пшеницата, ечемикът, слънчогледът, царевицата. Отглеждат 

се съща така тиква, диня, пъпеш, както и традиционно отглежданите навсякъде пипер, 

домати, краставици, картофи, моркови и др. 

Сред трайните насаждения преобладават овощията с обща площ около 4380 

дка.  

Вторичен сектор (Индустрия) 

На територията на Община Искър са застъпени малки и средни предприятия 

основно в областта на изкупуването и преработката на селскостопанска продукция 

(преработка на плодове и зеленчуци, месни консерви).  

Производствените активности са съсредоточени главно в общинския център. 

Близостта и удобната транспортна връзка с Плевен са също причина за развитие на 

такива активности.  

Третичен сектор (Услуги) 

Възприетият секторен подход както в прогнозните проучвания за функционалната 

и териториалната организация на отраслите и социалните дейности с обслужващ 

характер, изисква сектора на услугите да бъде анализиран в два аспекта, а именно като:  

‒ Социално-икономически дейности; 

‒ Организация на мрежата от обекти с инфраструктурен (обслужващ) характер. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D0%BF%D0%B5%D1%88
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Броят на стопанските субекти от сектора на услугите в Община Искър съставлява 

2/3 от всички активни фирми на територията на общината. Почти всички са “микро” 

предприятия с брой на заетия персонал до 9 човека. По отношение на броя на наетите 

лица третичният сектор е с водещи функции в пазара на труда – на 62.2%  (2012 г.). 

Търговия и услуги 

Функционирането на сектора понастоящем се изчерпва с обслужването на 

местното население, като само в общинския център е развит по-широк набор от услуги. 

Туризъм 

Отрасъл “хотели и ресторанти”, разглеждан като икономическа дейност е свързан 

със степента на използване на туристическия   потенциал. В този отрасъл осъществяват 

дейност 7 активни стопански субекти, предимно в областта на ресторантьорството и 

една фирма – с хотелиерството (2012 г.). Туризмът е все още неразработена ниша в 

стопанския комплекс на общината. Туристическата база и атракции са слабо развити, 

макар че е деклариран интерес. Изграден е туристически комплекс на 3 км от гр. Искър, 

предстои разширяване на базата. Налице са условия за развитие на селски, културно-

познавателен, риболовен туризъм. 

От направения анализ на териториалното развитие на икономическите активности 

се констатира, че в общината има възможност за изграждане на индустриална зона на 

територията на гр. Искър основно за обекти с промишлено, производствено-складово и 

търговско-складово предназначение. 

3.1.2.2. Прогноза за работната сила и заетостта в Община Искър 

Прогнозите за работната сила в общината се базират на демографската прогноза 

(брой, по възрастова структура, икономически активно население). Настоящата прогноза 

съдържа два типа данни, определящи: 

‒ размера на работната сила (икономически активното население); 

‒ контингента заети лица, които трябва да намерят трудова реализация в 

рамките на общината и чрез трудови пътувания в други общини.  

В Табл. № 3.1.2.2.1 са представени основните прогнозни стойности на 

показателите за работната сила и заетостта.  

Към 2035 г. населението на Община Искър (15-64 г.) се прогнозира в границите 

между 3430 и 3820, а по  реалистичния вариант на демографската прогноза – 3600 д. 

(близко до сегашния размер – 3699 души56). 

Броят на заетите лица се изчислява при коефициент на заетост 60-66%57 за 

населението 15-64 години.  

При така определената целева заетост броят на заетите лица, които се очаква да 

обитават територията на общината, се  прогнозира в рамките между 1780 и 2520 през 

2035 г. (Табл. № 3.1.2.2.1). 

Табл. № 3.1.2.2.1  Прогноза за работната сила и заетите лица в Община Искър – 2035 г. 

  

2014 г. 

Прогноза - 2035 г. 

Варианти 

Песимистичен Оптимистичен  Реалистичен 

Население 15-64 години 3699 3430 3820 3600 

Икономически активно население 

(работна сила) 15-64 години 
1716 1650 1800 1750 

Заети лица (население 15-64 г.) 1206 1780 2520 2160 

Коефициент на заетост от 

населението на 15-64 г. 
32.60% 52.00% 66.00% 60.00% 

Заети лица (население 15-64 г.), което 

може да се включи в стопанския 

комплекс на общината - 50%  

817 890 1260 1080 

Заети лица (население 15-64 г.), което 

може да се включи в стопанския 

комплекс на общината - 70%  

817 1000 1760 1500 

 Характерна особеност на заетостта в общината е, че реализация в общинската 

икономика намират само около 2/3 от заетите, живеещи на територията на общината. 

Останалите са ангажирани извън границите на общината. Прогнозните разчети отчитат 

тази особеност, която се очаква да се запази и в перспективния период, макар и в нова 

пропорция.  

В същото време общината е заинтересована да привлича инвестиции и да осигури 

трудова заетост на своето население. От друга страна, производствените центрове, 

които се намират в близост до общината, предлагат по-големи възможности за 

диференцирана заетост в границите на приемлив изохрон.  

                                                 
56

 По данни на текущата статистика на НСИ 
57

 60-66% заетост на населението, която България е приела във връзка с изпълнението на стратегията 

„Европа 2020” 
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Отчитайки всички тези съображения прогнозата на заетите лица, които следва да 

намерят своята трудова реализация в общината, е представена в два варианта. 

Първият вариант приема, че икономиката на общината в периода до 2035 г. 

следва да осигури заетост на 50% от прогнозираната обща заетост на населението в 

общината или работните места следва да бъдат между 890 и 1260 (Табл. № 3.1.2.2.1).  

При втория вариант работните места са между 1000 и 1760, т.е. двойно на сега 

разкритите работни места в общината (Табл. № 3.1.2.2.1).  

И при двата варианта общината е изправена пред предизвикателството активно 

да привлича инвестиции и разкрива нови работни места.  

Сезонният характер на заетостта в отрасъл като селското стопанство, който 

понастоящем формира значителен дял от работните места, поставя въпросът за 

алтернативна заетост на работещите през неактивния сезон. 

3.1.2.3. Прогнози за икономическото развитие по сектори 

А/ Методически подход 

Възприетият методически подход на прогнозата включва: 

‒ Формулиране на хипотези за стратегическите насоки и устройствените 

изисквания в развитието на икономиката. Основата на хипотезите са 

формулираните цели и мерки за перспективното развитие на отделните 

сектори и отрасли в плановите и стратегически документи (Регионален план 

за развитие на Северозападния район 2014-2020 г., Областна стратегия за 

развитие на Област Плевен – 2007-2013 г. и Общински план за развитие на 

Община Искър – 2007-2013 г. ); 

‒ Дефиниране на факторите (външни и вътрешни) и допусканията, които са в 

основата на перспективното развитие на икономическия комплекс на Община 

Искър; 

‒ Необходимостта от осигуряване на заетост на местното население. За целта 

се отчита прогнозата на работната сила и заетостта;  

‒ Етапност на прогнозите. Краен хоризонт на прогнозите е 2035 г., а междинен 

етап – 2020 г. Основанията за възприемане на 2020 г. като хоризонт на 

междинния етап на прогнозите е краят на следващия програмен период (2014-

2020 г.); 

‒ Възприемане на новият план за развитие на Община Искър за периода до 

голяма степен  като средство за реализация на предвижданията в ОУПО; 

‒ Съчетаване на отрасловите с териториалните виждания за развитие на 

икономическия комплекс на общината. 

Б/ Работна хипотеза за развитие на икономическите сектори  

Работната хипотеза за прогнозната секторно-отраслова структура на 

икономическия комплекс на Община Искър отчита насоките, определящи мястото и 

значимостта на отделните сектори в икономическата и социална база на общината. Тя 

следва да води до реализиране на основния приоритет на ОПР Искър – 

Преструктуриране на икономиката по посока на конкурентноспособност и устойчив 

растеж. Това включва: 

‒ Развитие на устойчиво селско стопанство; 

‒ Привличане на нови динамични и конкурентни производства в общината. 

С устройствените решения в ОУПО ще се създадат условия за реализиране на 

местните потенциали по цялата територия на общината по устойчив начин, а пазарната 

инициатива ще реши кога тези решения ще намерят своята реализация.  

Потенциално предимство на общината е нейното местоположение в район с 

предпоставки за ускорен растеж в следващите етапи на развитие и благоприятните 

природо-географски условия. В общината има възможности за откриване на 

производства, складови бази, тържища и стокови борси и превръщане на гр. Искър и 

прилежащите населени места в атрактивно място за бизнес, инвестиции и откриване на 

нови работни места.  

 Първичен сектор 

В рамките на първичния сектор селското стопанство има основна роля на 

структуроопределящ отрасъл. Потенциалът на земеделските земи се счита за 

предпоставка в развитието на общината, като един от приоритетите на ОПР е свързан с 

формирането на модерен аграрен сектор. Значимостта на земеделските земи за 

производството на селскостопански продукти, чието търсене и цени все повече ще 

нараства в перспектива, има и съответните устройствени аспекти. Това е и основанието 

устройствените решения, свързани с развитието на аграрния сектор в разглежданата 

територия, да предлагат максимална защита на земеделските земи и ограничения при 

смяната на предназначението им. В този смисъл една от задачите на ОУПО е да 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР             ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

122 
 

ограничи в разумни граници отнемането на земеделски земи за нуждите на 

урбанизацията и друго усвояване извън нуждите на отрасъла. 

Значителният размер на земеделски земи в общината, традициите и 

производствения опит в селскостопанското производство, наличието на селскостопанска 

инфраструктура и база (макар и не достатъчна и съвременна), близостта до големи 

консумативни центрове, повишаване достъпа до европейски фондове, насърчаващи 

развитието на отрасъла, както и реализиране на подходяща национална политика за 

стимулиране на селското стопанство, са фактори, които се отчитат при прогнозите за 

развитие на аграрния сектор в общината.  

Хипотезата за развитие на аграрния сектор се гради върху допусканията за  

реализиране на следните мерки в перспектива:  

‒ Развитие на екологично селско стопанство чрез: създаване и инвестиране в бази 

за екологично чисто производство; изграждане на фамилни ферми, малки 

мандри и млекосъбирателни пунктове;  

‒ Максимално използване на възможностите за развитие на отрасъла, които дават 

фондовете на Европейския съюз, кандидатстване с подходящи проекти; 

‒ Доставка на съвременни земеделски машини и технологии за повишаване на 

културата в земеделието; 

‒ Повишаване на осведомеността, запознаване на производителите с 

нормативната база и с научните постижения и добри практики и т.н.; 

‒ Повишаване ефективността в земеделието;  

‒ Изграждане на съвременни животновъдни ферми, отговарящи на изискванията на 

Европейския съюз;  

‒ Подобряване на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура в 

общината, свързана със селското стопанство - бази за първична обработка и 

съхранение на селскостопанската продукция по видове, за специализирана 

техника, за растителна защита и пр.; 

‒ Подобряване реализацията на селскостопанска продукция чрез изграждане 

пазари на едро за животните; борси за селскостопанска продукция; цехове за 

преработка на селскостопанската продукция. Създаването на такива е 

предвидено в ОПР. В локализационно отношение теренът на тържищата следва 

да бъде добре транспортно-комуникационно осигурен. В този случай, при 

териториалното насочване, могат да се вземат предвид и възможностите за 

обслужване на прилежащи селскостопански територии от съседни общини, в 

духа на ОПР. 

 Съответно степента на реализация на тези мерки води до формулиране на 

параметрите за развитие на отрасъла в рамките на вариантите на икономическите 

прогнози.  

Горското стопанство е с перспективи да съхрани функциите си на горски 

масиви. В перспектива се предвижда да се запази структурата на горите по основни 

дървесни видове и по функции. 

 Вторичен сектор 

Насоките за развитие на вторичния сектор (добивната и преработващата 

промишленост, строителството), отчитани в работната хипотеза са свързани с оценки на 

възможностите за по-нататъшното утвърждаване на промишлените функции на 

общинския център – гр. Искър.  

Прогнозите се ориентират към развитие на промишлеността с добър маркетинг и 

позициониране на регионалния пазар. Основание за това, е че промишлеността е 

основен динамизиращ и опорен отрасъл в малки общини като Искър. Нейното развитие 

стабилизира селищната мрежа и задържа местното, особено по-младо, население.  

Общинският план поставя акцент върху развитието на отрасли на леката 

промишленост като възможност за осигуряване на повече работни места. За това се 

предвижда широк набор от мерки, вкл. стимулиране форми на публично-частно 

партньорство. Като приоритетни, освен хранително-вкусовата, с акцент върху 

екологично чистите производства, могат да бъдат посочени текстилна и шивашка 

промишленост. Следва да се отбележи, че в общината има възможности за 

диверсифицирана промишленост освен тази, посочена като приоритетна в общинския 

план. Производствената специализация на новите мощности (напр. производство на 

макаронени изделия) ще се определя от: 

‒ наличието на работна сила; 

‒ транспортна комуникативност; 

‒ цената и възможността за теренно осигуряване; 
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‒ ресурсите, с които тя разполага.  

Строителството е с перспективи и показатели за развитие, което се обосновава 

с възможностите за изграждане на производствени обекти.  

 Третичен  сектор 

Отрасловата структура на третичния сектор е свързана с функционирането на 

различни видове инфраструктура (социална, бизнес, туристическа и др.). Степента на 

развитост и добрите възможности за по-нататъшно утвърждаване като водещи на някои 

отрасли от третичния сектор като търговия и др., така и на отрасли със социални 

функции като образование и здравеопазване, социални дейности и др. също са фактор 

за нарастване на ролята и мястото на третичния сектор. 

Оценката на потенциала на туристическите ресурси на общината не дава 

основание да се очаква развитието на туризъм в мащаби, които да му определят като 

дестинация самостоятелно място на регионалния туристически пазар. Независимо от 

това има възможности за: 

‒ Развитие на еко-туризъм и кратковременен активен отдих с атракции, като 

конна езда, велокрос, риболов, и др.  

‒ Селскостопанският характер на района може да бъде добра основа за 

развитие на алтернативен селски (или агро-) туризъм.  

‒ Културното наследство допълва набора от туристически атракции. 

Елементите на недвижимото материално наследство едновременно 

формират средата и представляват обект на познавателен интерес. 

За реализиране на тези възможности е необходимо да се преодолее 

незадоволителната степен на инфраструктурна обзаведеност и благоустроеност. 

В/ Прогнози за развитие на икономиката по сектори  

На основата на работните хипотези за развитие на икономическите сектори на 

община Искър се разработват прогнозните разчети. Като икономически показател за 

обема на производството се използват „приходи от дейност”.  

Разработени са три варианта: нисък (базисен), среден (умерено оптимистичен) и 

висок (оптимистичен). Прогнозата има работен характер и служи за целите на ОУПО.  

Нисък (базисен) вариант на прогнозата 

Заложените темпове на растеж по ниския (базисен) вариант на прогнозата 

предвиждат средногодишно нарастване на приходите от дейност с 4.2-4.3%. Това 

означава, че в края на първия период (2020 г.) обемът на икономиката на общината се 

предвижда да нарасне спрямо 2013 г. с 33%, в т.ч. първичният сектор – с 34%, 

вторичният сектор – 33%, а третичният сектор – с 33%. В края на прогнозния период 

(2035 г.) показателят се предвижда да нарасне 1.8 пъти спрямо сегашното състояние.  

Табл. № 3.1.2.3.1 Средногодишни темпове на нарастване и структура на икономиката на 

Община Искър по показател „Приходи от дейност“ за периода  2013 - 2035 г. – базисен 

вариант 

Сектори 

Средногодишни темпове - % Секторна структура - % 

2013 - 2020 г. 2021 - 2035 г. 2012 г. 2013 - 2020 г. 2021 - 2035 г. 

Икономика - общо 4.20 4.30 100.00 100.00 100.00 

Първичен сектор 4.30 4.40 61.76 61.50 60.40 

Вторичен сектор 4.20 4.30 22.71 23.00 24.00 

Третичен сектор 4.20 4.20 15.53 15.50 15.60 

Вариантът на прогнозата се приема за базисен, тъй като това са умерени темпове 

на растеж, които Община Искър може да постигне при една добра национална 

конюнктура, излизане от рецесията, нови икономически условия. В тази прогноза се 

залага тенденция на ориентиране към по-прогресивна секторна структура. Характерно за 

този тип структура е нарастване дела на промишлеността като основен 

структурообразуващ фактор.  

 

Среден (умерено оптимистичен) вариант на прогнозата 

Вторият вариант предвижда умерено високи средногодишни темпове (4.3-4.4%) на 

растеж на производствения сектор и социалната сфера. Този сценарий може да бъде 

характеризиран като реализиращ в много голяма степен всички сравнителни 

предимства на общината в срок от 20 години. Той разчита на задържане в много по-

голяма степен на местното население за трудова реализация в границите на общината. 

Понастоящем в рамките на общината работи около 2/3% от заетото население. При този 

вариант на прогнозата приходите от дейност за периода до 2020 г. нарастват със 35%, а 

за целия период до 2035 г. – около 2 пъти.  
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Табл. № 3.1.2.3.2  Средногодишни темпове на нарастване и структура на икономиката на 

Община Искър по показател „Приходи от дейност“ за периода  2013 - 2035 г. – умерено 

оптимистичен вариант 

 Сектори 
Средногодишни темпове - % Секторна структура - % 

2013 - 2020 г. 2021 - 2035 г. 2012 г. 2013 - 2020 г. 2021 - 2035 г. 

Икономика - общо 4.40 4.30 100.00 100.00 100.00 

Първичен сектор 4.30 4.20 61.76 61.00 60.00 

Вторичен сектор 4.40 4.30 22.71 23.50 25.00 

Третичен сектор 4.30 4.20 15.53 15.50 15.00 

Сценарият се базира на преструктуриране на икономиката на общината в полза на 

промишленото производство. Реализират се и възможностите на селското стопанство 

при едно по-равностойно участие на животновъдството, но като цяло делът на този 

отрасъл пада в структурата на показателя „приходи от продажби”. През първия период 

на прогнозата се предвиждат по-високи темпове на развитие на услугите, когато по-

ускорено ще се развива материалната база. През втория период се предполага 

темповете да намалеят, но като обем на прираст те запазват, дори увеличават своята 

стойност.  

Висок (оптимистичен) вариант на прогнозата 

Третият (оптимистичен) вариант е разработен при условие на преобладаващо 

действие на фактори със стимулиращо въздействие върху развитието на общинската 

икономика. Условията за реализацията на този сценарий са свързани с пълно 

използване на всички потенциали и ресурси (включително трудови), влагане на 

значителни инвестиции, усвояване на европейски фондове. Развитието на добре 

организирана предприемаческа, пазарна, транспортна и комуникационна 

инфраструктура е стимул за икономическото развитие и повишена инвестиционна 

привлекателност на територията. Средногодишните темповете на растеж при този 

сценарий са ускорени (близо до 5%). Този сценарий трябва да бъде стремеж за 

управлението на общината.  

Табл. № 3.1.2.3.3  Средногодишни темпове на нарастване и структура на икономиката 

на Община Искър по показател „Приходи от дейност“ за периода  2013 - 2035 г. – 

оптимистичен вариант 

Сектори 

Средногодишни темпове - % Секторна структура - % 

2013 - 2020 г. 2021 – 2035 г. 2012 г. 2013 - 2020 г. 2021 - 2035 г. 

Табл. № 3.1.2.3.3  Средногодишни темпове на нарастване и структура на икономиката 

на Община Искър по показател „Приходи от дейност“ за периода  2013 - 2035 г. – 

оптимистичен вариант 

Сектори 
Средногодишни темпове - % Секторна структура - % 

2013 - 2020 г. 2021 – 2035 г. 2012 г. 2013 - 2020 г. 2021 - 2035 г. 

Икономика - общо 4.70 4.50 100.00 100.00 100.00 

Първичен сектор 4.60 4.40 61.76 60.60 59.00 

Вторичен сектор 4.80 4.60 22.71 23.80 25.30 

Третичен сектор 4.50 4.40 15.53 15.60 15.70 

Основанията за този вариант на прогнозата са очакванията за привличане на нови 

инвестиции в промишлеността, по-ефективно използване на поземлените ресурси, 

повишаване привлекателността на територията за инвестиции и преобладаваща заетост 

на местното население в общинската икономика. 

 Устройствени решения, подкрепящи развитието на стопанския сектор в 

общината 

Устройствените решения в производствената сфера (първичен и вторичен сектор) 

отчитат изискванията, заложени в ОПР и прогнозните разчети. Възприет е подход за 

осигуряване на площно и локализационно разнообразните изисквания на потенциалните 

инвеститори, които е трудно да бъдат предвидени, особено в една перспектива от 15-20 

години, но по един щадящ природните ресурси на общината начин. Практиката показва, 

че липсата на подходящи терени според изискванията на различните инвеститори, които 

да бъдат планирани в общия устройствен план, и след това в съответните подробни 

планове и осигурени с мерки за подходящо инфраструктурно осигуряване, вкл. чрез 

прилагане на форми на публично-частно партньорство, могат да отклонят 

инвеститорите, които искат бързо да бъде решен техният проблем.  

Необходимо е изграждането на предприемачески и обслужващи производствени 

терени. 

Устройствената концепция на стопанските дейности включва: 

‒ Създаване на условия на пространствено концентриране на дейности в 

привлекателна за инвеститорите територия с оглед динамизиране на 

икономическото развитие на общината; 
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‒ Преодоляване на териториалните дисбаланси в икономическата активност чрез 

предоставяне на нови устройствени възможности за стопанска дейност; 

‒ Реализиране на индустриална зона със смесени производствени, складови и 

обслужващи функции, с които се осигуряват устройствени условия за 

осъществяване на инвестиционни инициативи, свързани с изграждането на 

малки и средни предприятия за незамърсяващи производства; използване на 

локализационните предимства на гр. Искър като основен източник на 

икономически активности в общината. 

3.1.3. Прогноза за развитие на обитаването 

Прогнозата за развитие на обитаването следва да представи вероятното бъдещо 

развитие на функционалната система и нейните пространствено-структурни особености, 

количествени и качествени параметри. За целта следва да бъдат отчетени общият 

наличен жилищен фонд на територията на общината, степента на задоволеност на 

населението с жилища, физическите характеристики на наличния жилищен фонд, 

нормативната потребност от жилища и др.  

Анализът на количествените и качествени характеристики на наличния жилищен 

фонд в община Искър посочва, че на територията на общината няма недостиг на 

жилища и на жилищна площ. Параметрите на наличните обитаеми жилищни сгради и 

жилища осигуряват нормите за жилищен стандарт. Средната полезна площ за жилище и 

процентът на чистата жилищна площ от общата полезна са близки до тези за област 

Плевен, а жилищната задоволеност е по-висока от средното за областта и за страната. 

Има и наличие на необитаеми жилища, които на практика представляват свободен 

фонд, който при определени обстоятелства може да се използва.  

Разчети за жилищната задоволеност в отделните населени места от общината 

могат да се направят на база прилагане на стандартите от Наредба № 7 от 22 декември 

2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони. В Част Втора, Глава Четвърта – Устройство на жилищни територии, 

са посочени нормативите за площ на жилищната територия (бруто), както и за площта 

само на жилищните терени (нето жилищни терени или урегулирани жилищни имоти) като 

процент от площта на жилищните територии. Нормативите се определят спрямо 

големината на населените места в зависимост от броя на тяхното население.  

Табл. № 3.1.3.1 Нормативно необходими площи на жилищните 

територии за отделните населени места 

  
Население     

2014 г. 
(*НСИ) 

Категоризация на 
населените 

места според 

съществуващия 
брой на 

населението 

Площ на 
жилищната 
територия 

(бруто) в 
кв.м./жител 
(*Наредба 7) 

Площ на 

жилищната 
територия 
(бруто) в 

кв.м. 

Площ на 

жилищни 
терени (нето) 

в % 

(*Наредба 7) 

Площ на 

жилищни 
терени 
(нето) в 

кв.м. 

гр. Искър 
2998 

много малък 
град 100 - 200 

299800 -
599600 65 - 75 

194870 -
449700 

с. Долни 
Луковит 1725 средно село 250 - 350 

431250 -
603750 65 - 75 

280312 -
452812 

с. Писарово 
772 малко село 300 - 370 

231600 -
285640 65 - 75 

150540 -
214230 

с. Староселци 
979 малко село 300 - 370 

293700 -
362230 65 - 75 

190905 -
271672 

В приложената Табл. № 3.1.3.2 са посочени съответно нормативно необходимите 

площи на жилищна територия (бруто и нето) за отделните населени места, включени в 

административните граници на община Искър. При съпоставка със съществуващото 

положение и площта на наличните жилищни терени се установява, че няма недостиг на 

жилища, както в общинския център, така и в трите села. Нормативно необходимата 

площ на жилищни терени (нето) съгласно разпоредбите на Наредба 7 за цялата община 

е съответно между 816 627 кв.м. и 1 388 414 кв.м., докато данните за наличните 

жилищни терени посочват, че те възлизат на 5 988 444 кв.м. 

Табл. № 3.1.3.2 Нормативно необходими площи на жилищните територии за 
отделните населени места при реалистичен вариант за прогноза на населението 

  

Прогноза 
населе-

ние 2035 г. 
(*Реалис-

тичен 

вариант) 

Категоризация 
на населените 

места според 
прогнозния 

брой на 

населението 

Площ на 
жилищната 

територия 
(бруто) в 

кв.м./жител 

(*Наредба 7) 

Прогноза за 

площта на 
жилищната 
територия 

(бруто) в кв.м. 
(Реалистичен 

вариант) 

Площ на 
жилищни 

терени 
(нето) в % 
(*Наредба 

7) 

Прогноза за 

площта на 
жилищни 

терени (нето) 

в кв.м. 
(Реалистичен 

вариант) 

гр. Искър 
2940 

много малък 
град 100 - 200 

294000 -
588000 65 - 75 

191100 -
441000 

с. Долни 
Луковит 1680 средно село 250 - 350 

420000 -
588000 65 - 75 

273000 -
441000 

с. Писарово 
740 малко село 300 - 370 

222000 -
273800 65 - 75 

144300 -
205350 

с. Староселци 
940 малко село 300 - 370 

282000 -
347800 65 - 75 

183300 -
260850 

Прогнозата за развитие на обитаването е направена на база на такъв разчет, 

взимайки предвид демографската прогноза и броят на населението на общината в края 

на прогнозния период – 2035 г. За целите на ОУП необходимите жилищни територии са 

диференцирани по населени места в съответсвие с реалистичния вариант на 
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демографската прогноза, който се основава на очаквания за влиянието на относително 

по-благоприятни демографски и икономически фактори, и при който е заложена 

хипотезата, че ще се стабилизира естественото движение на населението. 

Предвид демографската прогноза, въпреки очакваното стабилизиране на 

демографските процеси, в резултат на тяхното дълготрайно неблагоприятно развитие, 

не се очакват съществени промени в структурата на населението. Предвижда се 

запазване на числеността и неголямо намаление. В резултат не се очертава 

увеличаване на необходимостта на жилища или недостиг. Възможен резултат от 

неголямото намаление на броя на населението е формирането на жилищен излишък. 

Също така ще нараства процентното съотношение между необитавани и обитавани 

жилища. 

Основните изводи от прогнозните разчети за развитието на обитаването посочват, 

че в срока на действие на ОУПО Искър – 2035 г., не се очертават съществени 

потребности от изграждане на нови жилища в общината и съответно усвояване на нови 

територии за целите на фукнкционална система „Обитаване“.  

3.1.4. Прогноза за развитие на социалната инфраструктура 

Прогнозата за развитие на социалната инфраструктура се основава на анализ на 

съществуващото положение и прогнозни проучвания за развитието на социалните 

дейности образование, здравеопазване, социално подпомагане, култура, 

административни, пощенски и търговски услуги, отдих и спорт. 

Образование и образователна инфраструктура 

Прогнозата за развитието на образованието и образователната инфраструктура 

отчита броя и капацитета на детските заведения и училища на територията на общината 

Искър и нормативните изисквания съобразно Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за 

определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.  

В общината функционират две детски заведения – ОДЗ „Мара Балева“ в гр. Искър 

и ЦДГ „Щастливо детство“ в с. Долни Луковит. Общият им капацитет е 154 деца, като 

броят деца за учебната 2013/2014 година е 123, разпределени в 7 групи. Показателите 

покриват нормативно определения  минимум и максимум за деца в група – съответно от 

12 до 18 деца в целодневни, полудневни и сезонни детски градини и от 8 до 18 деца в 

яслени групи към целодневни детски градини.  

В рамките на действащата нормативна уредба е и броят на учениците в четирите 

учебни заведения на територията на общината – СОУ "Христо Смирненски" в гр. Искър, 

ОУ "Васил Левски" в с. Долни Луковит,  ОУ „Христо Ботев“ в с. Староселци и НУ „Христо 

Ботев“ в с. Писарово. За учебната 2013/2014 година в тях са се обучавали 568 ученика, 

разпределени в 30 паралелки, при нормативни изисквания от 16 до 22 ученици в една 

паралелка от I до IV клас и от 18 до 26 ученици в една паралелка от V до XII клас. 

При отчитането на тези нормативи, както и на демографската прогноза, при която 

прогнозните разчети за специфичните възрастови групи посочват, че за прогнозния 

период не се очертава да има съществени изменения в броя на съответните възрастови 

контингенти,  се стига до извода, че за целите на образователната инфраструктура не се 

налага да се предвижда разкриване на нови обекти. 

Здравеопазване и здравна инфраструктура  

Прогнозните разчети за потребността от лекари и стоматолози в извънболничната 

медицинска помощ в границите на община Искър се основават на възприетите 

нормативи за обхват на пациентите, обслужвани от един общопрактикуващ лекар или 

стоматолог (пациентски листи). Предвид това, че демографската прогноза предвижда 

неголямо намаление в числеността на населението, практикуващите в населените места 

от общината 7 лекари (в т.ч. 6 общопрактикуващи), 3 лекари по дентална медицина и 6 

медицински специалисти по здравни грижи удовлетворяват потребностите на 

населението от първична извънболнична помощ и не се налага увеличаване на броя на 

лекарските и стоматологични практики или тяхното териториално преразпределение. На 

един общопрактикуващ лекар се падат 1079 души (данни за 2014 г.), като по същия 

показател стойността за област Плевен е 1262,53, а за страната – 1663,15. 

Услуги по социално подпомагане  

Състоянието на социалните услуги и тяхната структура съставлява един от 

индикаторите за процесите на социално включване и изключване на територията на 

дадена територия. В рамките на община Искър не се осъществяват социални услуги 

извън домашни условия – няма изградени специализирани институти за социални 

услуги, домове за възрастни хора или помощни училища за деца в неравностойно 

положение, което създава потенциална опасност за социално изключване на тези групи 

хора.  
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Социалната инфраструктура на общината се осъществява чрез услуги на 

Дирекция „Социално подпомагане“ и се изчерпва с Домашен социален патронаж и 

предоставяните от него услуги. Капацитета на тези услуги обаче е недостатъчен за 

реалния брой потребители и това показва необходимостта от разширяване на обхвата 

на социалните патронажи. 

Въпреки че изготвените за целите на планирането на потребността от услуги по 

социално подпомагане, прогнозни разчети за специфичните възрастови групи посочват, 

че за прогнозния период не се очертават съществени изменения в броя на населението 

над трудоспособна възраст.Необходимо е да се създадат възможности за изграждане на 

домове за стари и самотни хора, както и да се развие мрежата от предоставяни за тях 

социални услуги, насочени към подпомагане, интегриране, закрила. Подходящо е и 

разкриването на дневни центрове за деца с увреждания или организирането на единно 

социално предприятие. 

Култура и инфраструктура на културата 

Културната инфраструктура на територията на община Искър е представена от 

читалищата в четирите населени места на общината. Те ще продължат да бъдат 

основен двигател на културните дейности.  

Административно и делово обслужване 

В предвид малкия брой на населението и площта на територията й, община Искър 

е относително добре обслужена по отношение на администрацията. Една от 

стратегическите цели за развитие на общината, заложени в Общински план за развитие 

на община Искър 2014 – 2020 г., включва проекти за постигане на достъпно и отворено 

към гражданите управление – подобряване на административното обслужване и бизнеса 

чрез стандартизиране на услуги и въвеждане на онлайн административно обслужване; 

автоматизиран вътрешен обмен на документи и информация в общинска 

администрация, с кметствата и училищата; разработване и въвеждане на система за 

управление на изпълнението на плановете за развитие и общинския бюджет; 

разработване и внедряване на механизми за гражданско участие и контрол на 

управлението. Не се предвижда отреждане на допълнителни терени за целите на 

административното и делово обслужване. 

Пощенски услуги 

На територията на община Искър има четири пощенски станции, извършващи 

вътрешни и международни пощенски услуги, включени в универсална пощенска услуга 

(УПУ) и неуниверсални пощенски услуги (НУПУ). Наличните редовни пощенски услуги 

задоволяват нуждите в рамките на общината. 

3.2. Концепция за развитие на общината 

Концепцията за пространствено развитие на Община Искър е създадена въз 

основа на изводите и установените потребности на територията. Насоките за развитие 

са обособени в четири групи оси: транспорт, екология, култура и урбанизирани 

територии.  

3.2.1. Транспорт 

Съществуват три основни транспортни оси на територията на Община Искър, 

формирани от второкласен път II-13, третокласен път III-1307 и третокласен път III-1308, 

които са част от Републиканската пътна мрежа (РПМ). Установени са няколко проблемни 

участъци в транспортната мрежа, както и затруднен на места достъп. 

 Второкласен път II-13 преминава през територията на град Искър и по него се 

движат множество тежкотоварни автомобили, което е причина и за лошото състояние на 

настилката на пътя, повишени нива на шум, които представляват неудобство за 

жителите, живеещи близо до пътя. 

За село Долни Луковит липсва директна пряка транспортна връзка с р.Искър, както 

и с път III-1307 и съответно със с.Староселци. 

 Изграждането на четири нови комуникационни връзки ще улесни транзитното 

движение през територията на общината и ще подобри достъпността и връзката между 

населените места: 

1) Общински път - околовръстен на гр. Искър, който да изнесе транзитното 

движение от града. Предлага се той да преминава по съществуващ общински път на 

изток от града, да продължи посока северозапад, запад и след това преминавайки от 

северната страна на града да се свърже отново с Второкласен път II-13. 

 2) Общински път, който да свърже директно третокласен път III-1307 със с. Долни 

Луковит, както и село Долни Луковит с р.Искър. 

3) Общински път, източно от с. Писарово с начало и край път III – 1308. 

4) Общински път с начало път III – 1308 и край път II-13. 
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3.2.2. Техническа инфраструктура 

Външната водопроводна мрежа в общината е остаряла и се препоръчва тя да 

се подмени и да се отредят сервитутни ивици на водопроводите. В гр. Искър е 

необходимо да с се подменят съществуващите стоманени и етернитови водопроводи. 

3.2.3. Екология 

Основните екологични оси на територията на община Искър се формират 

предимно от река Искър и Защитените зони по Натура 2000, част от Европейската 

екологична мрежа:  

 Защитена зона по Директивата за Местообитанията  “Река Искър” , код на 

защитена зона - BG0000613 

 Защитена зона по Директивата за Местообитанията “Конунски дол”, код на 

защитена зона - BG0000627 

 Защитена зона по Директивата за Птиците “Горни Дъбник - Телиш”, код на 

защитена зона - BG0002095 

Препоръчително е на тези територии да се съвместяват функции, които да ги 

обогатяват и да не са в конфликт с тях, като например земеделие, туризъм, риболов. 

Южно от гр. Искър е изпълнен проект за екопътека, която преминава в близост до 

Защитена зона „Река Искър“. Предлага се тя да бъде продължена до новопредвиждания 

общински път. 

3.2.4. Култура 

Съгласно данни предоставени от Национален археологически институт с музей 

към Българска академия на науките (НАИМ-БАН) обектите част от археологическите 

недвижими културни ценности на България, на територията на Община Искър са 21. 

Останалите обекти недвижими културни ценности по списък, предоставен от  

Национален институт по недвижимо културно наследство (НИНКН)  са общо 27, като в 

допълнение всички селищни и надгробни могили и отбранителни валове, които бъдат 

открити също със статут на недвижими културни ценности от национално значение, а 

всички възпоменателни знаци издигнати по повод участието на България във войните от 

1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години са исторически недвижими културни 

ценности.  

Обектите културни ценности с потвърдено местоположение формират условна ос 

под формата на знака на безкрайността, като на запад тази ос съвпада и с екологична ос 

– ЗЗ „Река Искър“. Поради тази причина е възможно и препоръчително използването на 

тези дадености за осъществяване на организиран и неорганизиран познавателен и 

културен туризъм, който може да се съвместява с отдих и туризъм в екологична среда. 

Предлага се обособяването на културен маршрут, който да обхване обектите на 

културното наследство и на места може да бъде съчетан със съществуващата  и 

новопредвидената екопътека. Съществуващите обекти за обществено обслужване, 

намиращи се на този маршрут, както и в близост до екопътеката могат да бъдат 

допълнително развити и да бъдат обособени и нови такива зони в населените места, при 

установена необходимост. 

3.2.5. Урбанизирани територии 

На територията на общината съществуват четири компактни урбанизирани 

структури. Тяхното развитие се състои във включване на съществуващи жилищни 

територии, зони с производствени функции и такива за обществено обслужване в 

строителните граници.  

Извън населените места е възможно обособяването на други нови урбанизирани 

територии – смесени многофункционални зони, в които да се съвместяват чисти 

производства, складови дейности и обществено обслужващи функции. Възможно е 

развитието на съществуващи обекти на социалната инфраструктура в местността 

Чекръците, както и създаване на нови такива обекти в близост до южния край на 

изградената екопътека, където има съществуваща хижа – общинска собственост. 
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4. ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР – ПРОЕКТНО 
РЕШЕНИЕ - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ (ОП) 

4.1. Баланс на територията 

Табл. № 4.1.1 Баланс на територията 
 

 

4.2. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Искър 

  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН.  

Чл. 1. Основна цел на общия устройствен план на Община Искър 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 общината природни, културно-исторически, селско стопански 

и други ресурси. 

Чл. 2. (1) Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план 

на община Искър определят изискванията, устройственото и функционалното 

предназначение и ограниченията при устройственото планиране на територията на 

община Искър. 

(2) Неразделна част от настоящите правила и нормативи за прилагане на 

ОУПО Искър са показателите за устройство и застрояване на отделните 

устройствени зони и терени със самостоятелен устройствен режим, както и 

ограниченията и изискванията при изработване на подробните устройствени планове 

за тези територии, определени в Приложение №1А. 

Чл. 3. Неразделна част от общия устройствен план са: 

1 правилата и нормативите за прилагането му; 

2. специфични правила и нормативи; 

3. придружаващите го схеми и обяснителни текстове. 

Чл.4. Според основното   предназначение, определено с общия устройствен 

план и съгласно чл.7 от ЗУТ територията на община Искър се разделя на: 

урбанизирани територии (селищните територии на петте населени места и на 

селищните образувания), земеделски територии, защитени територии, нарушени 

територии за възстановяване, територии заети от води и водни обекти, и територии 

на транспорта. 

Глава втора. 

УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И 

ТЕРЕНИ СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН УСТРОЙСТВЕН РЕЖИМ.  

Чл.5. (1) Урбанизираните територии обхващат съществуващите селищни 

територии на с. Искър с. Аспарухово, с.Расово, с.Сливовик и с.Пишурка, териториите 

на селищните образувания, както и териториите за разширение на населените места 

и за разширяване на границите на селищните образувания.  

(2) Извънурбанизираните територии са земеделски, нарушени и защитени 

територии, пътища, водни течения, междуселищни инфраструктурни проводи, 

специални терени и терени с друго предназначение, които обхващат цялата останала 

територията на община Искър. 
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(3) С общия устройствен план са обособени устройствени зони, както и терени 

със самостоятелен устройствен режим. 

Чл.6. (1) За територията на Община Искър се обособяват следните 

устройствени зони и терени със самостоятелен устройствен режим: 

1. Жилищна зона с малка височина на застрояването (Жм); 

2. Зона за обществено-обслужващи дейности (Оо), с включени следните 

терени със самостоятелен устройствен режим: 

а) терени за училище; 

б) терени за детско заведение; 

в) терени за болница; 

г)Терени за заведение за социални грижи; 

3. Зона за спорт и атракции; 

4. Зона за озеленяване (Оз); 

5. Рекреационна зона за курортни дейности (Ок); 

6. Смесена многофункционална зона (Смф); 

7. Терени за депа за биоразградими отпадъци; 

8. Терени със самостоятелен устройствен режим: 

а) терени за гробищни паркове; 

б) терени за техническа инфраструктура; 

в) терени за транспорт и комуникация; 

г) терени за възстановяване и рекултивация; 

 (2) Устройството и застрояването на териториите по ал. 1, т.9, буква е), както и 

на териториите със специфични изисквания към устройството и застрояването им, 

попадащи в други устройствени зони, се осъществява по специфични правила и 

нормативи – неразделна част от плана.  

Чл.7. Границите на устройствените зони и терените със самостоятелен 

устройствен режим се определят по съществуващи имотни граници, улици и 

квартали. 

РАЗДЕЛ І. 

ЖИЛИЩНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ. 

Чл.8. (1) За жилищна зона с малка височина на застрояването (Жм) са 

определени зоните с преобладаващо жилищно застрояване с височини до 10 м.  

(2) Максимално допустимите параметри на застрояване в зоната по ал.1 са: 

1. максимална плътност на застрояване в % - 60 

2. максимален Кинт – 1.2 

3. минимална озеленена площ – 40 

4. максимална кота корниз в м - 10 

(3) Високата дървесна растителност в зоните с малка височина на 

застрояването представлява мин. 50 % от озеленената площ.  

(3) В партерните етажи на сградите, попадащи в устройствена зона Жм се 

допуска изграждането на търговски и други обслужващи обекти, гаражи, работилници 

с функции, съвместими с обитаването. 

(4) Отделни поземлени имоти могат да се отредят с Подробен устройствен 

план (ПУП) за нежилищни функции в съответствие с чл.17, ал.1 и 2 от Наредба 7 от 

22 декември 2003 г. За правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ). 

Чл.9. (1) Жилищните зони за социални жилища се устройват с отделен ПУП, в 

който се прилагат специфични правила и нормативи по реда на чл.13, ал.2 от ЗУТ. 

РАЗДЕЛ ІІ 

ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ 

Чл.10. (1) За зона за обществено-обслужващи дейности (Оо) са определени 

терени, предназначени предимно за осигуряване на обекти на социалната 

инфраструктура – за образование, здравеопазване, социални грижи, култура, 

религия, административни и делови услуги, търговия, финансово-кредитно 

обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и други видове 

дейности от сферата на услугите. 

(2) Максимално допустимите параметри на застрояване в зоната по ал.1 са: 
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1. максимална плътност на застрояване в % - 70 

2. максимален Кинт – 2 

3. минимална озеленена площ – 20 

4. максимална кота корниз в м - 15 

Чл.11. (1) Терените за училища, детски заведения, болници и заведения за 

социални грижи се обособяват като терени за социална инфраструктура със 

самостоятелен устройствен режим. 

(2) Максимално допустимите параметри на застрояване в терените по ал.1 са 

описани в Приложение №1А към настоящите правила и нормативи за прилагане на 

ОУПО Искър. 

(3) Не се допуска промяна на предназначението на терени на съществуващи 

учебни, детски и здравни заведения, освен за нуждите на социалното, здравното, 

образователното и културното обслужване. 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ЗОНА ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, СПОРТ, АТРАКЦИИ И  

ДОПЪЛВАЩИ ГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ.  

Чл.10. (1) За зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи обслужващи 

дейности (Са) се определят всички стадиони, игрища и спортни площадки в 

урбанизираните територии в Община Искър. 

(2) В зоните с определен устройствен режим Са се допуска застрояване само 

за спорт и атракции и конкретно допълващите ги обслужващи дейности. 

(3) Високата дървесна растителност в зоните по ал.1 трябва да заема две 

трети от озеленената площ.  

(4) Максимално допустимите параметри на застрояване в зоната по ал.1 са: 

1. максимална плътност на застрояване в % - 20 

2. максимален Кинт – 0.4 

3. минимална озеленена площ – 50 

4. максимална кота корниз в м – 7 

РАЗДЕЛ ІV 

ЗОНА ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

Чл.11. (1) За зона за озеленяване (Оз) са определени всички паркове, градини, 

дерета и озеленени територии около водни обекти, попадащи в урбанизираните 

територии за широко обществено ползване. 

(2) Предназначението, основните и допълващи функции и ограничения към 

зоната по ал.1 се определят съгласно чл. 32 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 

(3) Не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени 

площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно 

предвижданията на устройствените планове. 

РАЗДЕЛ V 

РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА ЗА КУРОРТНИ ДЕЙНОСТИ В ПРИРОДНА СРЕДА С  

ОГРАНИЧИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО 

Чл.12. (1) За рекреационна зона за курортни дейности в природна среда с  

ограничителни параметри на застрояването (Ок1) са определени 

новопредвидени територии за рекреация на територията на община, разположени в 

непосредствена близост до по-значими за общината водни обекти. 

(2) В зоните по ал.1 се допуска изграждането на курортни обекти за 

настаняване и подслон, жилищни сгради за постоянно обитаване, сгради за 

обществено-обслужващи 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.  

(3) Високата дървесна растителност в зоните с устройствен режим Ок1 

представлява мин. 50% от озеленената площ. 

(4) Максимално допустимите параметри на застрояване в зоната по ал.1 са: 

1. максимална плътност на застрояване в % - 20 

2. максимален Кинт – 0.5  

3. минимална озеленена площ – 60 
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4. максимална кота корниз в м – 5 

РАЗДЕЛ VI 

СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА 

Чл.13. (1) За смесена многофункционална зона (Смф) са определени 

територии с многофункционално предназначение – безвредни промишлени 

производства, логистични дейности, обществено обслужване, търговия, жилища, 

спорт и атракции и други допълващи функции. 

(2) В зоните по ал.1 не се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и 

влияния. 

(3) Максимално допустимите параметри на застрояване в зоната по ал.1 са: 

1. максимална плътност на застрояване в % - 70 

2. максимален Кинт – 2.2 

3. минимална озеленена площ – 15 

4. максимална кота корниз в м - 15 

РАЗДЕЛ VII 

ТЕРЕНИ СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН УСТРОЙСТВЕН РЕЖИМ 

Чл.14. (1) Терените със самостоятелен устройствен режим, обособени с общия 

устройствен план на община Искър, са терени със специфични особености и 

изисквания на територията на Община Искър. 

(2) Конкретните устройствени параметри за терените по ал.1 се определят с 

ПУП.  

 (3) Устройствените показатели за различните видове терени за социална 

инфраструктура са указани в описанието на устройствена зона Оо към Приложение 

№1А. 

 

 

Таблица 4.1.2 Идентификация и спецификация на  устройствените зони  

Наименование на 

зоната 
Код Пл. застр. (%) Кинт 

Пр. 

озеленяване 

(%) 

Максимална 
височина (Н) 

(метри) 

Жилищна зона с 

малка височина на 

застрояване 

Жм 60 1,2 40 10 

Зона за обществено-

обслужващи дейности 

 

Оо 

 

70 

 

2 

 

20 

 

15 

 

Зона за озеленяване, 

спорт, атракции и 

допълващи 

обслужващи дейности 

Са 20 0.4 50 7 

Зона за озеленяване 
 

Оз 

 

20 

 

0.5 

 

60 

 

5 

Рекреационна зона за 

курортни дейности в 

природна среда с 

ограничителни 

параметри на 

застрояването 

Ок 20 0.5 60 5 

Смесена 

многофункционална 

зона 

Смф 70 2.2 15 15 

4.2.1. Изисквания към подробните устройствени планове (ПУП)  

Чл. 15. (1) Общият устройствен план на общината се прилага чрез предимно 

цялостни подробни устройствени планове на урбанизираните територии и на структурни 

елементи на извънселищната територия.  

(2) Цялостни подробни устройствени планове се изработват и одобряват 

задължително за:  

1. населените места в случаите, когато действащата им планова основа не може 

да бъде приведена в съответствие със съвременните нужди чрез частичната или 

цялостната   актуализация;  
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2. териториите със земеделски земи, предвидени за разширение на съществуващи 

населени места;  

3. новосъздаваните селищни образувания – вилни зони (вкл. върху земи по § 4 на 

ЗСПЗЗ), производствено-складови зони (вкл. върху селскостопански дворове на бивши 

ТКЗС и ДЗС), обществено-обслужващи и производствено-складови зони и 

междуселищни обслужващи центрове;  

4. горски паркове и извънселищните паркове  

5. рекреационните зони: в незащитена природна среда или в защитени територии 

по ЗЗТ, ЗБР, ЗКН;  

6. териториите, представляващи части от защитени зони по ЗБР с разрешена 

намеса.  

(3) Не се допуска изпреварващо процедиране на подробни устройствени планове 

за части от територията на зоните по предходните точки, както и промяна на 

предназначението на отделни (единични) имоти в техния обхват.  

(4) С плановете по т. 1 не може да бъде променяно предназначението на 

териториите – изключителна държавна, публична държавна и публична общинска 

собственост.  

Чл. 16. (1) Последващите подробни устройствени планове, включващи територии с 

особена териториално-устройствена защита, се изработват при съобразяване със 

съответните плановете за опазване и управление, респективно съблюдаване на 

режимите, въведени по реда на специалното законодателство.  

(2) До изработването и одобряването на планове за управление на защитените 

зони по Натура 2000, подробните устройствени планове се разработват въз основа на 

или едновременно с целеви проучвания за установяване на точното местоположение и 

граници на защитените местообитания и другите значителни животински и растителни 

видове и на режимите им на охрана.  

(3) В случаите по ал. 2, когато поради голяма площ планираната зона не може да 

бъде обхваната в един план, се определя такъв териториален обхват на проучванията и 

плана, който осигурява възможност за проследяване на връзките между 

местообитанията. Този обхват се определя при допускане изработването на проект за 

плана съвместно от общинската администрация и Районна инспекция по околната среда 

и водите, респ. Министерството на околната среда и водите. 

4.2.1. Условия, при които може да се изменя ОУПО 

Съгласно чл. 134 от ЗУТ:  

„ (1) Влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато: 

1. настъпят съществени промени в обществено-икономическите и 

устройствените условия, при които е бил съставен планът; 

2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) възникнат нови държавни или общински нужди 

за обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните 

дружества; 

3. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) възникнат 

инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по 

международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, 

сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите; 

4. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) отпадне 

необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални нужди 

на отбраната и сигурността на страната; 

5. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) се констатира явна 

фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


