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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. Основание за възлагане 

С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство 

на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се поставят нови съществени изисквания към 

устройството на отделните видове територии и значително се ограничават 

инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на 

действащ общ устройствен план на общината (чл. 59, чл.109 (3) от ЗУТ). 

Общият устройствен план на община Якимово ще създаде благоприятни 

условия за инвестиционно проектиране и строителство в Община Якимово. Общият 

устройствен план ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската 

територия, прилагащо интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в 

перспектива. 

Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на Община Якимово е 

също така предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия 

на оперативните програми на европейските структурни фондове. 

Общият устройствен план на община Якимово се изработва въз основа на 

Планово задание и опорен план в съответствие с чл.125 от ЗУТ. 

1.2. Изпълнител на задачата 

Общият устройствен план на община Якимово се изработва от ДЗЗД 

„Консорциум Урбан Груп“ въз основа на Договор No.1 от 12.12.2013г. с община 

Якимово след проведена процедура по ЗОП. 

1.3. Териториален обхват на разработката 

Общият устройствен план се изработва за територията в границите на община 

Якимово с обхват на всички землища от общината (землищата на селата Долно 

Церовене, Дългоделци, Комощица и Якимово). 

1.4. Основни принципи, приложени при изработването на ОУПО 

Устройственото планиране, имащо за краен продукт изготвяне на ОУП на 

община Якимово, следва да се разглежда като сложен и отговорен процес, който 

определя дългосрочната политика на местните власти в сферата на 

териториалното устройство. На основата на наличните териториални ресурси се 

определят действията за ефективното им използване за целите на социално-
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икономическото и инфраструктурното развитие, съхраняване на природната среда 

и социализиране на културно-историческото наследство (КИН). 

В процеса на изготвяне на ОУП на община Якимово  се прилага утвърдена от 

теорията и практиката методология за изготвяне на подобен тип планов документ в 

устройствената сфера. Тя се базира на спазването на няколко основни принципа: 

• Принцип за интегрираност – изразява се в прилагането на методически 

подход, отчитащ  влиянието на  разнопосочни  фактори на развитието и 

използването на териториалните ресурси, на търсене на възможности за 

съвместяване на разнопосочни интереси с превес на тези с изразен публичен 

характер. Принципа за интегрираност се допълва и с изискването за координация 

на устройственото планиране със стратегическото планиране и програмиране, на 

екологическите изисквания и др. 

• Принцип за реалистичност – изразява се във възможността за приложимост 

на устройствените решения, съдържащи се в ОУП на отчитане на обективните 

фактори за пространствено развитие на общината. 

• Принципа за дългосрочност – съгласно действащата нормативна уредба в 

устройственото планиране, срокът на действие на ОУП е 15-20 години. 

Прилагането на този принцип при разработване на ОУП на община Якимово следва 

да се съобрази с обективни прогнозни разчети за протичащите на територията 

процеси, които да отчитат очакваното въздействие на фактори със стимулиращо и 

със задържащо влияние. Предлаганите устройствени решения следва да са 

относително устойчиви във времевия хоризонт на действие на ОУПО. 

• Принцип на партньорство  между заинтересованите страни (на първо място 

местните власти, бизнеса, НПО, местното население).  

• Принцип на публичност на устройствените решения – участия на жителите 

на общината в обсъждания на проекта на ОУПО и отчитане на техните 

предложения. 

•  Принцип на устойчиво развитие – ОУПО Якимово трябва да осигурява: 

• Достъпност – пространствена, социална, финансова 

• Условия и интерес за различни социални и възрастови групи 



Общ устройствен план на община Якимово – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ    11 

 

• Опазване на околната среда – природна и антропогенна (хора; 

културно-историческо наследство) 

• Запазване на интересите на бъдещите поколения – това, което 

създаваме с действие или бездействие  тук и сега, трябва да запази 

правото на избор на идните поколения. Целта е да предадем 

наследството си от миналото на бъдещето максимално 

некомпрометирано и по възможност подобрено, доколкото 

позволяват капацитета и нивото ни на интелектуално, духовно и 

научно-технологично развитие. 

1.5. Подход, избран за изработването на ОУПО 

Главният подход, избран за изработването на ОУПО Якимово, е холистичният 

подход. Негови основни характеристики са: цялостност и интегралност. 

Това означава решаването на отделните задачи в тяхната цялост и взаимна 

обвързаност – времева, функционална, пространствена, системна и методична. 

Холистичният подход налага ефективно взаимодействие и постоянна 

комуникация както между членовете на проектантския колектив, така и между 

всички заинтересовани страни и участници в процеса на изготвяне, процедиране и 

прилагане на ОУПО – местни и държавни власти, частен бизнес, местно население, 

собственици, одобряващи и съгласуващи инстанции, неправителствен сектор, 

други заинтересовани страни. 

Холистичният подход позволява всички нива и аспекти на процеса да 

функционират балансирано заедно за оптимален ефект. 



Общ устройствен план на община Якимово – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ    12 

1.6. Методи, прилагани при устройствените проучвания и решения 

Основен момент в използваната методология  за изработване на ОУП е този за 

прилаганите методи на проучвания и на устройствените решения. С 

настоящото Техническо предложение предлагаме при изработване на ОУПО да 

бъде използвана следната система от методи на проучвания: 

• Аналитичен 

• Синтезен 

• Статистически 

• Системен 

• Теренен 

• Графичен 

• Описателен 

• Друг 

Важен принцип в прилаганата методология за изработване на ОУП на община 

Якимово е отчитане на влиянието на факторите със: 

• Стимулиращ характер за развитието и устройственото планиране; 

• Задържащ  характер 

Отчитане на ограничителите 

Съществуващите методически подходи и досегашният практически опит при 

изработване на ОУП на общини показва, че  факторите с ограничително 

въздействие  са основно от: 

• Антропогенен характер 

• Природен характер 

При разглеждане на ограничителните фактори, оказващи задържащо влияние за 

общото пространствено развитие на община Якимово, е отчетено влиянието на 

следните фактори с антропогенен характер: 

• Размера на инвестиционните ресурси (състояние и тенденции в тяхното 

осигуряване), ниското ниво на приходи в общинския бюджет и ограничената 

финансова самостоятелност на общината; 

• човешкият ресурс, като възрастова, образователна и професионална 

структура и неговата оценка; 
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• ограниченият поземлен ресурс, собственост на общината; 

• ниското ниво на развитие на транспортната и техническата инфраструктура в 

определени части на територията на общината; 

• сравнително ограниченото количество на обектите на архитектурно-

историческото наследство, в т.ч. археологически находки, паметници на 

архитектурата и културата и защитени обекти и ансамбли; 

• неблагоприятното разположение на някои магистрални проводи и 

комуникации, които играят ролята на ограничители за развитие на определени 

функции 

• състояние на сградния фонд 

• ниско равнище на развитие на социалната инфраструктура 

• други 

Ограничители за пространственото развитие от природен характер са: 

• опазването на ограничените водни ресурси, в т.ч. и минералните води ; 

• защитените природни територии и ценни ландшафти (ако има налични такива); 

• частите от територията, застрашени от бедствени ситуации (наводнения, вкл. 

от скъсване на язовирни стени, пожари и др. подобни); 

• ограничено количество горски територии; 

• подчертано равниния характер на релефа в границите на общинската 

територия; 

• липсата на подходящи природни условия за развитие на обектите и системите 

за отдих и туризъм. 

Отчитане на стимулаторите за пространствено развитие 

Факторите, с антропогенен характер, стимулиращи комплексното социално-

икономическо и инфраструктурно развитие, които са отчетени при устройственото 

планиране чрез ОУПО, са: 

• наличие на потенциали за запазване водещите функции на интензивен 

първичен сектор, основно  базиран на зърнопроизводство; 

• потенциал за развитие на второешалонни подотрасли на животновъдството и 

преработката на зърнени култури, базирани на водещия подотрасъл - 

зърнопроизводство; 
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• енергийна инфраструктура, вкл. и на предвиждания за изграждане на нови 

елементи на газопроводната енергийна инфраструктура; 

• осигуреност на жилищен фонд, осигуряващ високо ниво на жилищна 

задоволеност на населението; 

От стимулаторите с природен характер се вземат под внимание следните: 

• наличие на качествени (с висок бонитет) земеделски земи, формиращи големи 

еднородни териториални модули, пригодни за развитие на ефективно 

зърнопроизводство;  

• наличие на макар и ограничени водни ресурси с възможности за 

многофункционално използване (напояване, отдих, рибопроизводство, 

оранжерийно производство на базата на минералните води); 

• използване на ограничените територии с природни характеристики, пригодни 

за развитие на ежедневен и седмичен отдих. 

1.7. Предназначение на ОУПО Якимово 

Предназначението на  Общия устройствен план на община Якимово, е да 

служи като управленски инструмент на местната власт в сферата на 

устройствената политика, насочени към създаване на пространствени и 

функционално-управленски условия за развитие и комплексно устройствено 

планиране на различните видове територии при отчитане  на съществуващите 

природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия. 

 В настоящото техническо предложение са конкретизирани основните цели и 

задачи на ОУП на община Якимово. 

1.8. Цели на ОУПО Якимово 

 Основната  цел на ОУП на община Якимово е да предложи условия и 

решения за  създаване на оптимална пространствена и функционална структура за 

развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в 

хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни 

и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за 

устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за 

пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в 

границите на област Монтана. 
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Реализацията на така формулираната основна цел на ОУП на община Якимово, 

предполага предлагане на  устройствени решения, ориентирани в три 

направления: 

• Развитие и  трансформация на съществуващи  и поява на нови функции на 

общината; 

• Развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура на 

общината, от гледна точка  на поставянето й в съответствие с  трансформираните и 

новите функции; 

• Осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените 

места жизнена среда. 

Реализацията на така формулираните цели на ОУП на община Якимово е 

свързано с решаване на следните задачи: 

• да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на 

комплексните  социално- икономически, инфраструктурни  предвиждания  и на 

политиките за опазване на околната среда  в перспективен период до  2025 -2030  

година. 

• Да предложи функционално зониране на територията, чрез: 

- Пространствено структуриране на различните видове територии (зониране 

на територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно  

предназначение; 

- Определяне на допустимите и забранените дейности в определените 

функционални зони; 

- Регламентиране на изисквания за  използване, опазване и застрояване но 

различните видове територии (функционални зони)  чрез определяне на  

съответните  устройствени режими; 

- Определяне на мястото на община Якимово и на общинския център в 

териториално-пространствените структури от различен  йерархичен ред; 

- Изготвяне изработване на специфични правила и норми за общинската 

територия на определените в нея територии с основно предназначение; 

- Предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на 

транспортната и техническата инфраструктура и връзките им с териториите на 

съседните общини и с инфраструктурните  мрежи, съоръжения и обекти с 

национално значение; 
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- Развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и 

антропогенните характеристики на общината и наличните паметници на културно-

историческото наследство; 

- Обособяване на територии публична държавна и публична общинска 

собственост; 

- Определяне на териториите с разпространение на предвидими природни 

бедствия и мерките за устройствена защита; 

- Определяне на границите на териториите за природна защита и културно-

историческа защита и начините на тяхното използване 

- Определяне на границите на нарушените територии и териториите  за 

възстановяване 

 По този начин формулирани, целите и задачите на ОУП на община Якимово 

произтичат от предназначението на общите устройствени планове за формиране 

на хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на 

конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.  

1.9. Задачи на ОУПО Якимово 

• Първата група задачи на ОУП са с концептуален (стратегически) характер. 

В този смисъл, ОУП на община Якимово предлага решения на следните задачи:  

- Да установи  състоянието на ресурсите и потенциалите с които разполага 

общината и възможностите им за използване с оглед постигане на основната и на 

специфичните цели на развитието и устройството на територията; 

- Определяне (на обективна  основа) насоките за пространствено развитие на 

общината за перспективния срок на действие на плана както и основните 

параметри на  демографското й  развитие; 

- Да създаде условия за по-добра адаптивност на общината като цяло и на 

отделните населени места към динамично променящите се условия и фактори 

(външни и вътрешни) имащи отношение към отраслово-секторното и комплексното 

устройствено развитие на селищните и извънселищни територии; 

- Да осигури устройствени условия и благоприятни устройствени предпоставки 

за по-нататъшно капитализиране на територията при спазване на изискванията за 

устойчивост в развитието; 

- Да разкрие наличието или отсъствието на териториалните дисбаланси в 

развитието и осигуреността на населението с техническа и социална 
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инфраструктура, на зелените площи, в жилищния фонд и другите функционални и 

структуриращи системи. 

• Втората група задачи на ОУП  е с по-конкретна, функционална насоченост. 

Тяхната реализация се постига чрез обосноваването на конкретни функционални и 

устройствени решения, заложени в ОУП и в последващите Програми за реализация 

и управление на плана. Като такива могат да бъдат формулирани следните задачи 

по определяне на:   

- Организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните 

елементи от обслужващата сфера; 

- Йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната 

комуникационна мрежа и тесните места в действието й; 

- Възможностите за развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на 

инженерните мрежи; 

- Изискванията за организиране, диференциране и оразмеряване на 

елементите на зелената система; 

- Условията за поддържане на екологическото равновесие и опазване на 

природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия при отчитане 

фактът, че града има епизодични проблеми в екологично отношение; 

- Необходимостта от разработване на програма от мероприятия и система за 

управление реализацията на ОУП. 

• Третата група задачи на ОУП е свързана с: 

-  Предлагането на решения за осигуряване на възможно най-добър баланс 

между частните и обществените интереси, като ОУП ще защитава и гарантира 

частната собственост, но в същото време следва да дава възможност за 

реализация на доказани обществени интереси; 

-  Отчитането на равнопоставеността на различните видове собственост при 

определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално 

използване на терените; 

-  Предлагането на точно определяне на режимите на отделните видове  

територии при съобразяване с плана за земеразделянето. 

1.10. Обем и съдържание на разработката 

Разработката се състои от две части: 

• Текстова част – обяснителна записка 
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• Графична част, състояща се от: 

• Опорен план за територията на община Якимово в М 1:25000 

• Опорен план за територията на с. Якимово в М 1:5000 

• Опорен план за територията на с. Комощица в М 1:5000 

• Опорен план за територията на с. Дългоделци в М 1:5000 

• Опорен план за територията на с. Долно Церовене в М 1:5000 

• Общ устройствен план за територията на община Якимово в М 1:25 

000 

• Общ устройствен план за територията на с. Якимово в М 1:5000 

• Общ устройствен план за територията на с. Комощица в М 1:5000 

• Общ устройствен план за територията на с. Дългоделци в М 1:5000 

• Общ устройствен план за територията на с. Долно Церовене в М 

1:5000 

• Схема функционално – йерархична структура на населените места в М 

1:50000 

• Схема оси на урбанистично развитие в М 1:50000 

• Схема функционално – пространствено развитие в М 1:50000 

• Схема на транспортната мрежа в М 1:50000 

• Схема електроснабдяване в М 1:50000 

• Схема ВиК мрежи и съоръжения в М 1:50000 

• Схема ландшафтно устройство и обемно-пространствена зелена 

система в М 1:50000 

• Схема териториално-устройствен контекст на недвижимото културно 

наследство в М 1:50000 

• Схема за опазване на обектите на културно – историческото 

наследство в М 1:25000 

• Схема защитени територии в М 1:50000 

• Схема вид собственост в М 1:50000 

ОУПО Якимово е съобразен с изискванията на действащата нормативна 

уредба в страната: 

• Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

• Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове; 
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• Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони; 

• Закон за регионалното развитие; 

• Закон за опазване на околната среда; 

• Закон за защитените територии; 

• Закон за културното наследство; 

• Закон за биологичното разнообразие; 

• Закон за водите; 

• Закон за горите; 

• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 

• Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от 

горския фонд; 

• Закон за опазване на земеделските земи; 

• Закон за туризма; 

• Закон за административно-териториалното устройство на Република 

България; 

• Закон за пътищата; 

• други нормативни (законови и подзаконови) документи. 

При изработването на ОУП на община Якимово са използвани и други 

документи с устройствен и стратегическо-програмен характер, като: 

• Областна стратегия за развитие на област Монтана; 

• Общински план за развитие на община Якимово; 

• Общинска програма за развитие на туризма в община Якимово; 

• Планово задание и опорен план за изработване на ОУПО Якимово 

• други документи, имащи отношение към развитието на община 

Якимово. 

Всички чертежи са представени съобразно изискванията на Наредба №8 за 

графично оформление на ОУПО. 

1.11. Прогнозен срок на действие на ОУПО 

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. 

Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за 

прогнозен период от 15-20 години. 



Общ устройствен план на община Якимово – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ    20 

2. АНАЛИЗ И ДИАГНОЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНА ЯКИМОВО 

2.1. Обща характеристика на общината – анализ 

2.1.1. Географско местоположение и граници 

Община Якимово се намира в северозападния регион и е разположена  в 

североизточната  част на област Монтана. Граничи с общините Лом, Вълчедръм, 

Бойчиновци, Монтана и Медковец. В посочените граници е с площ 221,0 км2, което 

е 6,1% от тази на област Монтана. 

2.1.2. Големина на общинската територия 

По отношение на критериите за “големина”, общината попада в следните  

класификационни групи: 

• По критерия “размер на площта”, община Якимово  попада в групата на 

малките общини (площ от 150 до 250 км2), включваща общо 47 общини в 

страната; 

• По критерия “брой на населението” община Якимово е в групата на много 

малките общини (с население до 5000 д.) – общо  42 общини в страната. 

2.1.3. Транспортно – географско местоположение 

Транспортно-географското местоположение на община Якимово се определя 

по отношение на ситуирането й към основната транспортно-комуникационна 

инфраструктура с регионално и национално значение. То е от значение за 

осъществяване на външните и на вътрешните връзки на общината. От посочената 

гледна точка,  община Якимово е с периферно транспортно-географско 

местоположение по отношение на структуроопределящите  елементи на 

транспортна инфраструктура -  автомагистрали, първокласни пътища, главни 

железопътни линии, пристанища, летища. Територията на общината се пресича от 

участъци на един второкласен (ІІ-82) и един третокласен (ІІІ-818) път и участък от 

второстепенната ж.п. линия – Бойчиновци – Брусарци. 

2.1.4. Диагноза 

• В количествено отношение община Якимово е от категорията на 

малките по площ и много малките по население общини. 
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• Общината попада встрани от главната транспортна инфраструктура на 

страната. 

• Географското местоположение и силно ограничения демографски 

потенциал в количествено и качествено отношение налагат 

необходимостта от търсене на възможности за развитие в контекста на 

един по-широк регионален контекст. 

2.2. Природо-географски условия – анализ 

2.2.1. Релеф 

Релефът е равнинен –  общината попада в обхвата на Дунавската равнина. 

Средната надморска височина на територията е около 110 м. над морското 

равнище. Земната повърхност е с малки наклони на север. В обхвата на общината 

са обособени няколко малки плата, обособени от долините на малките притоци на 

р. Цибрица. Общината е бедна на полезни изкопаеми -  срещат се находища на 

качествени глини. 

2.2.2. Климат 

Климатът е умереноконтинентален – средните  годишни  температури са 

около 110 и средните годишни валежи – 500-550 мм.  

2.2.3. Води 

Основната водна артерия от повърхностно течащите води са р. Цибрица и р.  

Душилница. Река Цибрица протича през землищата на селата Долно Церовене, 

Дългоделци и Якимово.  Водният средногодишен отток на реката при устието й е 2 

м3/сек. Пълноводието й през пролетно-летния сезон е потенциална опасност от 

наводнения.  Ляв приток на р. Цибрица в северната част на общината е р. 

Душилница. Тя протича през  с. Комищица. Захранва водите на микроязовир 

“Вълков връх”. През землищата на селата Долно Церовене и Дългоделци протичат 

малките притоци на река Цибрица –  малките реки Турловица и Козаревец. С 

водите от тези малки реки се подхранват двата микроязовира “Козаревец” и  “Долно 

Церовене” („Пътна варианта”). Освен за напояване, съществуващите микроязовири 

се използват и за риболов. 

Обем и площ на язовирите: 

• Язовир”Вълков връх” /обем – 300 000м³  и площ – 219 342 дка/ 
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• Язовир”Илиевското”/обем – 70 000м³ и площ – 117 741 дка/ 

• Язовир”Козоровец”/обем – 230 000 м³ и площ – 76 673 дка/ 

• Язовир”Божоровец”/обем – 280 000 м³  и площ – 86 383 дка/ 

• Язовир”Пътна варианта”/обем – 734 000м³ и площ – 266 039 дка/ 

В землището на с. Дългоделци (ПИ 077016) чрез сондаж е открита 

минерална вода с температура на водата 87º С. Тя е  силно минерализирана. 

Дебитът е 7,5л/сек., напор + 14 атм. В момента минералните води не се използват. 

Сондажът е запечатан. На територията на общината има още едно находище на 

минерална вода (ПИ 129015 в землището на с. Якимово), което също не се 

използва. 

2.2.4. Почви 

Почвите в община Якимово не се характеризират с голямо почвено 

разнообразие. Основен почвен тип са  черноземните почви, като  около 80% от 

територията на общината е заета от подтипа на  карбонатните (кестеняви) и 

подтипа на основните (излужени) черноземи. Черноземите имат висока 

водозадържаща способност и формират определени водни запаси, осигуряващи 

растенията с вода. Черноземите са едни от най-плодородните почви в България. 

Подходящи са за отглеждане на пшеница, ечемик, имат добри продуктивни 

възможности за царевица, слънчоглед и др. 

Карбонатните черноземи се характеризират   с по-плитък профил и с по-

малко хумус. Те са образувани върху сравнително дебела льосова покривка, 

почвения профил е слабо диференциран, а механичният им  състав е еднороден. 

Податливи са на ветрова ерозия. 

Основните (излужени) черноземи са също са добре представени в почвената 

карта на община Якимово. Те са характерни с  дълбок почвен профил и с висока 

хумусно съдържание (мощен хумусен хоризонт). Срещат  се източно и западно от  

долината на р. Цибрица. 

По-слабо представени са т.нар. “акумулативни” почвени типове като 

алувиалните и алувиално-ливадните. Те са развити основно по  заливните и 

ниските надзаливни тераси на р. Цибрица (по-често срещащи се по дясното й 

крайбрежие)   и по-малките и притоци в границите на общината. Те се отличават с 

добър  физико-механичен състав и са подходящи за отглеждане на зеленчуци. 
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Като природен ресурс почвите са един от важните фактори за развитие на 

основния отрасъл на  аграрния сектор – растениевъдството. Те благоприятстват 

развитието на зърнопроизводството и частично на зеленчукопроизводството. Този 

природен ресурс се използва ефективно за развитието на селското стопанство, 

което е водещо в икономиката на общината.  

2.2.5. Растителна покривка 

Eстествената растителна покривка заема малки части от територията на 

общината. Тя е силно променена от стопанската дейност на хората и е запазена 

само в неусвоените за земеделие участъци. Спецификата на почвено-

климатичните условия обуславя разпространението главно на ксерофитна и по-

ограничено на мезофитна растителност. Тук се срещат редица степни тревни 

видове като нишковидно коило, гребенест пирей и др. Срещат се малки горички от 

бяла акация, топола, цер, липа, габър и др. По бреговете на р. Цибрица и по-

малките й притоци се срещат върби, тополи и други влаголюбиви дървесни видове. 

2.2.6. Диагноза 

Територията на общината е в зоната с високи сумарни стойности на 

слънчевото греене. Подходяща е за използване на соларна енергия. 

Високата температура и дебитът на сондажа на минералната вода също са 

потенциали за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

На територията на общината преобладават едни от най-плодородните почви 

за страната. 

2.3. Териториална структура и земеползване – анализ и диагноза 

На територията на община Якимово категорично преобладават 

обработваемите земи-ниви, които заемат около 82 % от цялата територия на 

общината. Населените места представляват 4%, а урбанизираните територии 

извън границите на населените места – 1%, където се включват основно стопански 

дворове, складове, животновъдни комплекси и ферми, бази за ремонт на 

селскостопанска техника и др.). 

Предвид силно изразения земеделски характер на територията и високата 

категория на земите, не се наблюдават тенденции за промяна предназначението на 

земеделските земи за неземеделски цели. Поради намаляване на броя на 
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населението и голямото количество на неизползваем сграден фонд в 

урбанизираните територии, не се констатира необходимост от промяна на 

земеделски територии в урбанизирани. 

2.4. Селищна мрежа – анализ 

2.4.1. Историческо развитие 

През 2012 г. в селищната мрежа на община Якимово са обхванати само 4 

села. По броя на населението си те се групират последния начин:  от 501 до 1000 д. 

– 3 и над 1000 д. – 1 населени места.   

Ограничените исторически източници за миналото на населените места, не 

дават възможност да се направи подробна историческа характеристика на четирите 

населени места. Независимо от намерени веществени исторически доказателства 

за поселищен живот в разглежданата част на Дунавската хълмиста равнина, 

конкретните исторически изследвания  за възникването и развитието на селищата 

от община Якимово не са много, но все пак показват, че уседнал начин на живот по 

тези места е съществувал още в античността. За това свидетелстват 

археологическите останки в землището на с. Комощица в местностите „Гложака”, 

„Кожарско” и „Селището” до река Душилица и в землището на с. Якимово в 

местността: „Градище” над селото на р. Цибрица, могилата в м. „Лъката, 

шестоъгълна пирамида до р. Цибрица. В периферията на с. Якимово в близост до 

стадиона и в неговите настоящи граници са открити антична сграда, антично и 

средновековно селище и амфитеатър до реката. Наличието на останки от селище 

от Средновековието показва, че и през този период тази територия е обитавана и 

са изграждани трайни поселища. 

Днешното с. Якимово е наследник на по-старото село Прогорелец, което през 

1950г. е преименувано на Якимово. През същата година към него са присъединени 

(слети) и селата Котеновци и Войници. През следващите десетилетия селищното 

развитие на с. Якимово, образувано като слято населено място от три близко 

разположени три самостоятелни до 1950 г. села е насочено към утвърждаването му 

като населено място с единна селищна структура. Днес почти са заличени белезите 

на трите самостоятелни населени места. Използват се наименованията Якимово 1, 

Якимово 2 и Якимово 3 за трите части на населеното място. 
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Село Дългоделци е старо населено място. Съществуват предания и частични 

исторически извори за неговата многовековна история. Вероятно в землището му е 

имало славянско поселище, около което е изграден т.нар. “Аспарухов вал”, който е 

очертавал границата между новообразуваната българска държава и Византия през 

681 г.  

2.4.2. Пространствена характеристика на селищната мрежа 

Анализът на пространствената характеристика на селищната мрежа в 

община Якимово показва една специфична особеност. Селищната мрежа се е 

формирала в характерен линеарен тип по продължение на р. Цибрица., започвайки 

от с. Безденица и включваща селата Долно Церовене, Дългоделци, Якимово, гр. 

Вълчедръм, с. Разград, с. Златия, с.Игнатово, с. Горни Цибър и накрая с. Долни 

Цибър на р. Дунав. 

С. Комощица е част от друга линеарна селищна структура, оформила се по 

протежение на р. Душилница, включваща селата Расово, Комощица, Мокреш и 

Ботево.  

Тази линеарност, характерна за тази част на Дунавската равнина, е резултат 

от специфичните геоложки и хидрогеоложки условия и наличието на питейна вода 

единствено по протежение на речните долини. 

Тази пространствена особеност в организацията на селищната мрежа оказва 

и ще оказва влияние на функционирането на селищата в община Якимово. 

Близкото разположение по протежение на пътя от Монтана за Вълчедръм на 

селата Долно Церовене, Дългоделци и Якимово формира един селищен комплекс 

от трите села, които функционират сравнително комплексно, ползвайки обектите за 

обслужване като образование, здравеопазване, търговия, социален сервиз, 

култура, спорт и др. За разлика от тази селищна група, село Комощица се е 

развило сравнително самостоятелно на отдалеченост от 8,8 км от общинския 

център, което го прави относително независимо функциониращо. 

2.4.3. Функционална характеристика на населените места 

Групирането на населените места, по степента на развитост на селищните 

им функции, показва, че те попадат в следните категории (функционални типове, 

съобразно действащата в страната функционална категоризация на 

административно-териториалните единици и населени места) – от 5 тип (категория) 
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са общинския център –  с. Якимово и с. Комощица,  а от 6 тип са 2 населени места – 

Долно Церовене и Дългоделци. Към 2010 г., административни функции на кметства 

изпълняват 3 села. 

2.4.4. Градоустройствена характеристика на населените места 

Градоустройствената характеристика на населените места в община 

Якимово се определя от следните фактори: 

• Природните условия на територията, отличаваща се с характерните 

равнинно – релефни форми, специфични за тази част от Дунавската 

хълмиста равнина; 

• Производствената характеристика на селищата, развила се главно на 

базата на селскостопанското производство и животновъдството и 

свързаните с тях дейности. 

 Градоустройствените характеристики могат да се дефинират със следните 

особености: 

• Селищата са с предимно компактна селищна структура, характерна за 

населените места, исторически развили се в равнинен релеф. 

Изключение прави с. Якимово, което е съставено от три бивши 

селища, които са се слели в една линеарна структура по протежение 

на пътя Монтана – Вълчедръм, около коритото на р. Цибрица. 

• По начин на застрояване селищните територии са с изключително 

свободно застрояване. Сградите са разположени по периферията на 

имотите – характерен подход в селищното устройство за периода 

между двете световни войни на XX век, когато на практика се е 

осъществило урегулирането и подмяната на застройката в тези 

селища. 

• По характер застрояването е преобладаващо едноетажно за сградите, 

строени до средата на XX век и двуетажно за строежите след този 

период. Едноетажният характер на жилищното застрояване е 

обусловен от типа на използваните строителни материали. Според 

статистическите данни голяма част от жилищните сгради са изградени 

с непечени тухли (кирпич) и гредоред. Тази конструктивна система не е 

пригодна за многоетажно застрояване. Съчетанието на 

преобладаващо едноетажно жилищно застрояване и едноетажните 
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стопански постройки в имотите придава общо взето едноетажен облик 

на урбанизираните територии. 

• Всички населени места са с действащи регулационни планове, които в 

по-голямата си част са приложени. Уличните мрежи са със 

сравнително правилни форми, което е предпоставка за добро 

благоустрояване, но и опасност от еднообразие в общото 

пространствено въздействие на селищата. 

• През втората половина на XX век във всички селища е осъществена 

реконструкция на централните зони и оформяне на площадно 

пространство с обществен характер и разполагане на основните 

обществени сгради около него. През този период са изградени нови 

училищни сгради и детски заведения, обособени са спортни терени и 

малки зелени площи с публичен характер. 

• В периферията на селищата и в извънселищните граници по време на 

социалистическия период на развитие и кооперирано селско 

стопанство са изградени стопански дворове и животновъдни ферми, 

които в по-голямата си част са разграбени, разрушени и изоставени. 

Част от тях са приватизирани и функционират с променено 

предназначение. 

2.4.5. Селищни образувания и земи по §4 от ПЗР и ЗСПЗЗ 

В границата на община Якимово няма регистрирани земи по §4, поради 

което не се налага предлагане на решения за тяхното устройство. 

2.4.6. Диагноза 

• Селищният облик на четирите населени места е формиран предимно 

от преимущественото влияние на фактори на съвременното селищно 

развитие.  

• Селищната мрежа е стабилизирана, т.е. обхваща 4 села, които имат 

своите функционални и административни характеристики.  Наличието 

на водещи административни функции на с. Якимово се изразява 

единствено  в организиращото му влияние в сферата на определени  

обслужващи функции в границите на общината.  

• Селищата са със сравнително компактна структура, нискоетажна 

застроеност и с проведени регулационни мероприятия. 
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• Сградният фонд в по-голямата си част е в лошо състояние, поради 

спецификата на използваните строителни материали – непечени тухли 

(кирппич) и неговото силно влияние от атмосферните въздействия. 

2.5. Демография – анализ 

2.5.1. Численост и динамика на населението 

Данните от текущата демографска статистика показват, че в община 

Якимово към 2013 г. 4220 д., което е по-малко от броя на населението установен 

при преброяването на населението през 2011 г. - 4332 д. За изминалия 

десетгодишен период между двете преброявания на населението (2001 и 2011 г.) 

броят на населението на общината е намалял от 5697 д. на 4332 д., или с 1365 д. 

(14,0%). Процесът на намаляване на броя на населението, макар и с по-ниски 

темпове продължава и след 2011.  

Във всички населени места числеността на населението бележи спад. 

Процесът на обезлюдяване, характерен и за страната като цяло, засяга община 

Якимово със същите темпове, които са характерни за преобладаващата част от 

селските общини в страната.  Процесите на обезлюдяване на общината 

продължават и през последните 7 години (2007 -2013 г.), макар и с по-ниски 

темпове. За посочения седем годишен период броят на населението на общината е 

намалял от 4793 на 4220 д. Средногодишният прираст като абсолютен брой е -82 

 души, а като средногодишен темп   е -  2.0%. 

Общинският център с. Якимово  намалява  броя на населението си през 

този период от 1818 д. (2007 г.) на   (2013 г.).   с д. (8,1%). Относително по-голямо е 

намаляването на броя на населението в с.Комощица – 13,0%.  

                                                                                             Таблица 1 
Динамика в броя на населението на община Якимово  (по населени места) за 
периода 2007 -2011 г. 

№№ 
по 
ред 

 
Населени места 

Брой население Ръст 
2013/2007 

       2007 г.     2013 г. 

1. 

с. Долно Церовене 890 825 -7,3 
 
2. с. Дългоделци 970 835 -13,9 
3 

с. Комощица 1115 900 -19,3 
4. 

с. Якимово 1818 1660 -8,7 
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Общо за общината           4793  4220 -9,6 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика 

По населени места, териториалното разпределение на населението 

показва, че от общия му брой към 2013 г.  в общинския център е съсредоточено 

39,3%, а в останалите три населени места различията в населеността им са слабо 

изразени. Тази териториална структура не създава сериозни проблеми във 

възможностите за пълноценното усвояване на потенциалите на територията.  

Агломерацията на населените места по отношение на броя на населението 

показва, че с население над 1000 д. към 2013 г.  е само общинския център – с. 

Якимово. Останалите три села са в агломерационната група от 500 до 1000 д. 

По отношение на градоустройствената категоризация на населените места 

(по брой на населението) общинският център – с.  Якимово попада в категорията на 

средните по население села (с население 1000-2000 д..), а останалите населени 

места – в категорията на малките села (с население 250-1000 д.), като населението 

и на трите села е в горната числова стойност на посочената категория  по 

демографски признак. 

Отражение върху броя на населението, оказва неговото естествено и 

механично движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за  

демографската жизненост на населените места. Компонентите на естественото 

възпроизводство, оказват влияние и върху възрастовата структура на населението. 

От равнището на раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови 

контингенти, които са определящи за оразмеряване на обекти на образователната 

инфраструктура – детски заведения, училища и др. 

Неблагоприятното естествено движение на населението, формирано от 

намаляващата раждаемост и нарастващата смъртност  се наблюдава през 

последните 2-3  десетилетия. Трайната тенденция на отрицателен естествен 

прираст продължава и през периода 2007-2013 г. 

Естественият прираст на населението е резултативна величина от 

раждаемостта и смъртността на населението. 

Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за демографската 

характеристика на населените места и териториалните единици.  Демографските 

данни на НСИ за периода 2007- 2013 г. показват, че в община Якимово  

средногодишният брой  на родените е 39,7  д. Най-висок е броят на ражданията 

през 2009 г. (52 случая),  а най-нисък - в 2008  г. – 31 случая. По населени места с 
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по-висока раждаемост са селата Якимово и Долно Церовене. През отделните 

години този брой варира в не много широки граници. През 2013 г. в с. Якимово са 

родени 17 деца, в с. Долно Церовене – 11 и в с. Дългоделци -7, а в с. Комощица -5 

деца. Коефициента на  раждаемост (родени на 1000 д. от населението) е в Д. 

Церовене, като през отделните години той варира от 22,4‰ (2010 г.) до 12,3‰ (2003 

г.). Определено влияние за тези високи стойности на коефициента на раждаемост в 

с. Долно Церовене има етническия състав на населението – 21,8% ромско 

население. В общинския център – с. Якимово раждаемостта е с по-ниски 

показатели и варира от 10 до 16 раждания на година, което формира и коефициент 

на раждаемост в рамките на 6,1‰ до 10,0‰. В останалите две села раждаемостта 

е с по-ниски нива. 

Коефициентът на раждаемост (брой родени на 1000 д. от населението) 

средно за общината към за периода 2007 - 2013 г. е  8,9,0‰. През 2013 г. 

коефициента на раждаемост средно за общината е 9,5‰ и е по-висок  от 

съответния за 2007г. (7,3‰). 

Смъртността (съответно коефициентът на смъртност) на населението 

бележи тенденция на нарастване. За анализирания период броят на умрелите лица 

се запазва с високи стойности – в рамките на 110-150 д. годишно. Това формира и 

високо ниво на коефициента на смъртност.  През 2013 г. броят на умрелите в 

общината е 129 д.  и е малко по-нисък от  този  през 2007 г. (139д.). Коефициентът 

на смъртност за 2013 г. е 30,6‰  и е по-висок от този за 2007г. – 29,2‰. Във 

всичките села на общината смъртността е висока, като в по-малките села броят на 

смъртните случаи, отнесен към по-малкия брой на населението формира и по-

висок коефициент на смъртност.  малките и обезлюдени населени места този 

коефициент е доста по-висок.  

Естественият прираст  на населението (като абсолютен брой)  средно за 

общината е отрицателен. Средногодишният коефициент на естествен прираст за 

периода 2007-2013  г. е отрицателен – 28,1‰. Най-неблагоприятен  (с най-висока 

отрицателна стойност) е коефициента за естествен прираст през 2011 г.(-26,1‰) ,  

при – 16,1‰ (2009 г.). Във всичките четири села на общината коефициента на 

естествен прираст е отрицателен. На фиг.1 е представена динамиката в 

компонентите (показателите) за естественото движение на населението в община 

Якимово за периода 2007-2013 г. 
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Фиг.1 

Механичното движение на населението в община Якимово показва, че 

през анализирания период (2007-2013 г.) се наблюдават несъществени различия в 

броя на изселените и  заселените. Средногодишно за посочения период от 

общината са се изселвали по 107 д. а заселвали по 116  д.  Така се формира 

(макар и нисък) положителен естествен прираст – средногодишно по 9 д. Същият 

обаче не е в състояние да компенсира високите стойности на отрицателния  

естествен прираст, поради което населението на общината намалява по брой.  

Притегателни населени места , които привличат заселници, за сметка на по-

малкия брой на изселените (т.е. са с положителен механичен прираст) са селата 

Якимово и Долно Церовене. Тенденцията в механичното движение на населението 

в община Якимово е към намаляване на стойностите на коефициентите на 

заселване, изселване и на механичен прираст. Това личи и от фиг.2. 
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Фиг.2 

Състоянието на естественото и механичното движение на населението в община 

Якимово (по населени места) към 2013 г. е представено с данни в таблица 2. 

Таблица 2 
Показатели за естественото и механичното движение на населението в община 

Якимово (по населени места) - 2010 г. 

Населени места  

О
б

щ
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о
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х
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п
р
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. 
с. Д. Церовене брой 825 11 15 -4 12 10 2 

  ‰  13,3 18,2 -4,8 14,5 12,1 2,4 

 
с. Дългоделци 

брой 835 7 29 -22 20 21 -1 
  ‰  8,4 34,7 -26,3 24,0 25,1 -1,2 

 
с. Комощица 

брой 900 5 33 -28,3 27 21 6 
  ‰  5,6 36,7 -31,1 30,0 23,3 6,7 

с. .Якимово 
брой 1660 17 52 -35 93 39 54 
  ‰  10,2 31,3 -21,1 56,0 23,5 32,5 

Общо за 
общината 

брой 4220 40 129 -89 152 91 61 

  ‰  9,5 30,6 -21,1 36,0 21,6 14,5 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика    

В предходните години обаче изселените са повече от заселените, което 

формира и отрицателен коефициент на механичния прираст за периода 2007-2010 

г. – 4,0‰. С отрицателен механичен прираст са всички села, но с по-високи 

стойности на коефициента на механичен прираст са селата Комощица и 

Дългоделци.  
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2.5.2. Структури на населението 

 Някои от  структурите на населението (полова, възрастова) са представени 

чрез анализ на данни от текущата демографска статистика на НСИ, а други 

(образователна и етническа) са представени чрез данни от резултатите от 

преброяването през 2011 година.  

2.5.2.1. Полова структура 

 Половата структура на населението на община Якимово е със пропорции,  

които са характерни за страната.  От общия брой на населението към 2013 г.  -  

4220 д, мъжете са 2072 д., или 49,1% от общия брой на населението на общината, 

а жените 2148 д. (50,9%). На 100 мъже се падат по 108 жени.  В сравнение с 2007 г. 

се наблюдава  процес на относително стабилизиране на половата структура, 

изразяващ се в нарастване на дела на мъжете - от  47,3% (2007 г.) на 49,5% (2010 

г.) и съответно намаляване на дела на жените. В териториален аспект, броят на 

жените преобладава над този на мъжете в 4-те села на общината. Характерно е, че 

отрицателният естествен прираст е с по-висок темп при жените в сравнение с този 

при мъжете, което е обусловено главно от възрастовата структура и по-голямата 

средна продължителност на живота за жените.  

2.5.2.2. Възрастова структура 

Данните от текущата демографска статистика на НСИ  сочат, че община 

Якимово  е с проблемна възрастова структура на населението. От значение за 

устройствените решения, засягащи развитието на някои от функционалните 

системи и на инфраструктурни обекти в ОУП на общината, са определени 

демографски разчети, които засягат стандартните и специфичните възрастови 

групи от населението.  Същите са обект на анализ и оценка в настоящите 

аналитични проучвания. 

Стандартните възрастови групи (под трудоспособна, трудоспособна и над 

трудоспособна възраст) имат отношение както към фактическото състояние, така и 

към прогнозите за броя на активното население, в т.ч. и на броя на заетите лица и 

др., т.е на трудовия потенциал на общината. Същите разчети се залагат и в 

последващите устройствени решения в ОУП на общината, засягащи функционална 

система „Труд”. Специфичните възрастови групи са  демографски фактор, отчитан 

основно при оразмеряване на потребностите от инфраструктура на образованието. 

                                           



Общ устройствен план на община Якимово – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ    34 

 Таблица 3 
Динамика в стандартната възрастова структура на населението на община 
Якимово за периода 2007-2013 г. 

Възрастови 
групи 

Население брой  по години 
2007 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 

0-14 г. 587 571 586 644 
15-64 г. 2493 2373 2296 2224 
65+ 1713 1591 1450 1352 
Общ брой 4793 4535 4332 4220 
 Относителен дял по години (%) 
0-14 г. 12.2 12.6 13,5 15,3 

15-64 г. 52.1 52.3 53,0 52,7 

65+ 35.7 35.1 33,5 32,0 

Общ брой 100,0 100,0 100,0 100,0 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 

Промените във възрастовата структура на населението за анализирания 

седемгодишен период се изразяват в запазване и леко нарастване през последните 

две години  на числеността на младите хора, намаляване на броя на 

трудоспособните контингенти и на възрастното население. Относителните дялове 

на отделните възрастови групи се изменят както следва: делът на населението 0-

14 г. нараства от 12.2% през 2007 г. на 15,3%  (2013 г).; делът на населението 15-

64 г. се запазва почти непроменен от 52.1% на 52,7%; относителният дял на 

населението над 65 години намалява от 35.7% на 32,0%, но въпреки всичко е висок. 

Процесът на остаряване се изразява във високият дял на възрастното население – 

всеки трети е над 65 години. За отбелязване е, че малко по-благоприятна е 

възрастовата структура на населението на с. Долно Церовене.   На фиг. 3 е 

отразена възрастовата структура на населението в община Якимово към 2013 г. 

 
Фиг.3 
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Процесът на остаряване се изразява във високият дял на възрастното 

население – всеки трети е над 65 години. Възрастовата структура на населението 

на община Якимово към 2013 г. по населени места е представена в таблица 4. 

Таблица 4 
Население на община Якимово по основни възрастови групи и по населени места – 
2013 год. 
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Брой население по възр. групи 

П
о

д
 

тр
у

д
о

с
п

о
с

о
б

н
а

   
в

ъ
зр

ас
т 

В
 

тр
у

д
о

с
п

о
с

о
б

н
а

   
в

ъ
зр

ас
т 

В
 

н
а

д
 

тр
у

д
о

с
п

о
с

о
б

н
а

   
в

ъ
зр

ас
т 

Община Якимово 4220 644 2224 1352 
с.Долно Церовене 825 188 419 218 
с.Дългоделци 835 98 470 267 
с.Комощица 900 109 474 317 
с.Якимово 1660 249 861 550 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика                                                                                                       

Със сравнително по-добра възрастова структура на населението в 

общината е с. Долно Церовене. Тук делът на населението в под трудоспособна 

възраст е най-висок (22,8%), а този  в над трудоспособна – най-нисък (26,4%). В 

останалите три села различията във възрастовата структура не са съществени.  

За  целите на ОУП на общината, като потребители в сферата на 

предучилищното обучение и на общото и професионалното средно образование са 

лицата в  специфичните възрастови групи (в „яслена” –от 1 до 2 години, в 

„градинска” – от 3 до 6 годишна възраст и в „училищна” – от 7 до 14 години и от 15 

до 18 години). Данните към 2013 г. за специфичните възрастови групи са отразени в 

таблица 5. 

                                                                                                 Таблица 5 

Брой на населението в специфичните възрастови групи в община Якимово (по 
населени места) – 2013 г. 

 
Населени места 

    Специфични  възрастови групи 
1-2  години 3-6 години 7-14 години 15-18 години 

с.Д. Церовене 30 57 68 32 
с.Дългоделци 11 28 46 31 
с.Комощица 10 30 64 25 
с.Якимово 21 48 99 42 
Общо за общината 72 163 277 130 
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Източник: НСИ. Текуща демографска статистика 

Данните за специфичните възрастови структури на населението, показват, 

че необходимите контингенти от деца в „яслена” и „градинска” възраст, както и на 

лица в „учебна”  възраст са налични само в селата  Комощица, Долно Церовене и 

Якимово.  

2.5.2.3. Образователна структура 

Информация за образователната структура на населението се осигурява по 

време на преброяванията на населението. Данните за 2001 и 2011 г. показват, че в 

община Якимово е налице слабо изразена тенденция за нарастване на 

относителния дял на по-високообразованото население (с висше и със средно 

образование) за сметка на по-ниско образованото – с основно и по-ниско от 

основното образование. Намалява и делът на неграмотните лица.Сравнителните 

данни за делът на населението над 7 годишна възраст по образователен статус 

към 2001 и 2011 г., съдържащи се във фиг.4 потвърждават тези констатации. 

 

 
Фиг.4 

Образователната структура на населението в общината  (по населени 

места) е представена в таблица 6. 
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Таблица 6 
Образователна структура на населението в община Якимово (по населени места) 
– 2011 год. 

 

Населени 

места 

Брой 

населени

е над 7 

години 

Брой население по образование 

 

висше 

 

средно 

 

основно 

по-

ниско от 

основно 

с.Д. Церовене 724 27 212 308 159 

с.Дългоделци 834 39 279 350 155 

с.Комощица 928 38 306 444 128 

с.Якимово 1583 93 623 626 227 

 Общо за общ.          4069 197 1420 1728 669 

Източник: НСИ. Резултати от преброяване на населението и жилищния фонд.2011 г. 

От населението на общината, което е над 7 годишна възраст, с висше 

образование са 4,8%, а със средно – 34,9%. Като неграмотни са се определили 

само 45 лица, или 1,2% от анкетираните през 2011 г. лица. В общинския център 

броят на лицата с висше образование  е 93 д. от общо 197 лица в общината с 

подобно образование. Това е 47,2% от всички лица с висше образование в община 

Якимово.  

2.5.2.4. Етническа структура 

Етническата структура на населението в община Якимово показва, че 

преобладава българската етническа група. Като българи са се определили 83,0% 

от населението на общината. От турската етническа група са само 12 д, а от 

ромската – 681 д., или 16,0% от населението на общината. Компактно ромско 

население присъства във всички села на общината, като  с най-висок относителен 

дял то е в с. Долно Церовене (21,8%) и с. Дългоделци (19,6%). 

2.5.3. Икономическа активност и безработица 

Икономически активното население по същество определя параметрите 

на работната сила. В тази категория от населението попадат лицата във 

възрастовата група от 15  до 64 годишна възраст.  Данните за 2011 г. показват, че 

общият брой на икономически активното население в община Якимово е само 1073 

д., а на икономически  неактивното – 2673 д. Разликата между сбора от  

икономически активното и икономически неактивното население  и общия брой на 

населението на община Якимово (4332 д.) са лицата под 15 години. 
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Териториалното разпределение на икономически активното население по населени 

места е представено в таблица 7. 

                                                                                                                       Таблица 7 

Икономически активно и икономически неактивно население в община Якимово (по 
населени места) -2011 г. 
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с. Д. Церовене 163 25,4 478 74,6 
С .Дългоделци 195 24,9 587 75,1 
С .Комощица 265 31,3 582 68,7 
с. Якимово 450 30,5 1026 69,5 
Общо за общината         1073 28,6 2673 71,4 

Източник: НСИ. Резултати от преброяване на населението и жилищния фонд.2011 г.  

Заетите лица в община Якимово през 2011 г. са 707 на възраст между 15 

и 64 години. Разпределението на заетите по сектори показва, че най-висок е делът 

на заетите в третичния сектор на икономиката (услугите)  – 59.3%. Във вторичния 

сектор са заети 14.3% от общо заетите, а в първичния сектор – 26.4%. Причината 

за високата заетост в отраслите от третичния сектор (услуги) не се дължи на много 

доброто развитие на обслужващата сфера, а на малкото работни места (съответно 

нисък брой на заетите във вторичния сектор (промишленост и строителство). 

Осигуреността на общината с качествени поземлени ресурси е фактор за развитие 

на аграрния сектор (селско и горско стопанство), което дава отражение и върху 

броя и относителния дял на заетите в този сектор. 

Коефициентът на заетост, представя съотношението между  броя на 

заетите лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени години. По 

данни за  2011 г. този коефициент за община Якимово  е едва  31.4% (при среден за 

страната 53,0%). Коефициентът на заетост  е един от индикаторите за степента на 

използване на населението като трудов ресурс. 

Заетите  по професии в община Якимово по професии към 1.02.2011 г. 

показва, че с най-висок брой на заетите лица  е групата „Професии, неизискващи 

специална квалификация” . В нея попадат  199 лица, или 28.1% от всички заети 

лица от 15 до 64 години. Втора по големина е групата „Персонал, зает с услуги за 

населението, търговия и охрана” – 156 лица, или 22.1%.  С висок дял е и групата 

„Машинни оператори и монтажници” (11.2%). Данните за разпределението на 

заетите лица по професии са включени в таблица 8. 
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Таблица 8 
Заети лица на 15-64 навършени години по класове професии и пол - 2011 год. 

Класове професии Брой заети 
общо В т.ч. 

мъже 
В 
т.ч.жени 

Община Якимово 707 423 284 
Ръководители 23 15 8 
Специалисти 42 10 32 
Техници и приложни специалисти 36 19 17 
Помощен административен персонал 48 10 38 
Персонал, зает с услуги за населeнието, 
търговия и охрана 156 71 85 
Квалифицирани работници в селското, 
горското и рибното стопанство 52 42 10 

 

През 2012 г. наетите лица (без работодатели, самостоятелно работещите, 

селскостопански производители за собствена консумация и др.) в община Якимово 

наброяват 529  души. Броят им, в сравнение с 2010 г. (409 д.) бележи тенденция на 

нарастване, което се дължи основно на наети в аграрния сектор 

Подобно и на секторно-отрасловата структура на заетите е и структурата 

на наетите. С най-висок дял са наетите  в сектора на услугите (третичен сектор), 

като с относително висока концентрация  са наетите  отрасли като  образование, 

търговия, транспорт и др. Икономическите дейности, които са най-силно засегнати 

от кризата, отчитат и най-голям спад на наетите на годишна база. Наетите лица в 

индустрията бележат леко намаление. Наетите в аграрния сектор увеличават  броя 

си през последните 6 години, който е в рамките на 150-180 д. Същото се отнася и 

за преработващата промишленост, като броят на наетите варира около 60 д.                                                          

Таблица 9 
Динамика в броя на наетите и структура на наетите по някои основни 
икономически дейности  на социално-икономическия комплекс на община Якимово 
за периода 2008-2012 г. 

Икономически дейности Брой наети към: 
2008 2009 2010 2012 

Селско и горско стопанство 158 158 158 177 
Преработваща промишленост 68 56 ... _ 
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 13 9 

 
9 

 

Транспорт, складиране, съобщения 8 9 9 9 
Хотелиерство и ресторантьорство 3 6 _ 8 
Образование 81 70 45 65 
Хуманно здравеопазване и социална 
работа 

16 16 15 13 

Източник: НСИ. 
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Значителните загуби на работни места в основните икономически отрасли в 

общината в периода на преструктуриране на икономиката все още не са 

компенсирани от достатъчно нарастване на наетите в сектора на услугите.  Това и 

причината, на фона на общото намаление на наетите да се наблюдава 

прехвърляне на заетост между секторите.  

Безработицата в община Якимово се очертава като един от основните 

социално-икономически проблеми.  Равнището на безработица (съотношението 

между броя на безработните лица и икономически активното население)  в 

общината през 2010 г. (30.33%) е 2 пъти над средното за област Монтана (15.39 и 

около  3 пъти над средното за страната (9.47%). Към 2012 г. равнището на 

безработица нараства над два пъти повече от това през 2010 г. и достига 60,6%, а 

през 2013 г. – 67,2%.  Данните показват, че след 2010 г. броят на регистрираните 

безработни лица и съответно равнището на безработица (в %) в общината 

нарастват с по-големи темпове, в сравнение с периода преди 2010 г. Равнището на 

младежката безработица (на безработните лица до 29 годишна възраст) се 

запазват в рамките на 19-22% от общия брой на безработните. Динамиката в 

равнището на общата и на младежката безработица за периода 2007-2013 г. е 

показана графично на фиг.5. 

Регистрираните безработни лица в бюрото по труда в община Якимово след 

период на постепенно намаление до 2009 г. през 2012 г. нарастват  средногодишно 

до 645 д., а през 2013 г. са вече 728 д. Този брой, отнесен към броя на активното 

население (1064 д.) формира коефициент (равнище) на безработица от 67,2%. За 

сравнение към същата година средното равнище на безработица в страната е 

12,2%, а за област Монтана – 22,2%. 
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Фиг.5 

През 2013 г. средногодишният брой на безработните в общината от групите 

в неравностойно положение на пазара на труда нараства спрямо 2009 г., като в 

структурата на безработните лица се открояват: 

• Безработните младежи до 29 г.  са 167 д., или 22,9% от общия брой на 

регистрираните безработни. Относителният дял на младежката безработица е 

почти непроменен след 2009 г. Лицата до 29 г. са една от неравнопоставените 

групи на пазара на труда. По-голямата част от регистрираните безработни младежи 

са с ниски нива на образователно равнище и квалификация; 

• Продължително безработните с регистрация на пазара на труда над 

1 година  са втората  група от безработните, които изискват наличие на особено 

внимание. Делът им през 2013г. е 46,5% и е по-висок от съответния за 2010 г. - 

42.4% от общия брой на безработните. Реално ръстът на продължително 

безработните лица над една година като цяло е следствие от увеличението на 

групата на продължително безработните лица над две години.  

Важен резерв на работната сила са икономически неактивните лица. Това 

са  хората, които по различни причини не работят - учащи, инвалиди, пенсионери, 

лица ангажирани само с домашни или семейни задължения и други.Към 2011 г. 

броят им и е значителен - 1232 д. (54.7%). 

Основните причини, за неактивност са липсата на работни места, 

подходящи за образователното и квалификационно равнище, липсата на 

квалификация, умения или трудов опит на неактивните лица и др. 
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2.5.4. Диагноза 

Аналитичните проучвания на демографския и трудовия потенциал на 

община Якимово дават основание да бъдат формулирани следните най-общи 

изводи: 

• Община Якимово не разполага с голям човешки потенциал. Малкото на 

брой население се явява определен ограничител за екстензивно социално-

икономическо развитие; 

• Малкият брой на населението е фактор за развитие на ограничен брой 

икономически структури, на обслужващи обекти основно за първично обслужване 

на населението, т.е за ограничено развитие на обслужващите функции на 

общината и на отделните населени места; 

• Естественото и механичното движение на населението и на 

очертаните тенденции през последните години, не гарантират стабилно 

демографско развитие.  

• Трудовият потенциал на общината е с незадоволителни качествени 

характеристики – както по отношение на възрастовите особености, така и по 

отношение на образователните и квалификационните си характеристики; 

• В работната сила е висок относителния дял на жените. Те са и 

основната част от безработните лица.   

2.6. Икономически активности – анализ 

2.6.1. Обща характеристика и структура на общинската икономика 

В икономическия профил на община Якимово водещо място заема 

първичният – аграрен,  сектор (селско, горско и рибно стопанство). Селското 

стопанство традиционно е определяло облика на общинската икономика. Дори и в 

условията на икономическа криза, настъпила след 2008 г. аграрният сектор се 

развива относително стабилно. 

Вторичният сектор („Индустрия“)  винаги е имал второстепенни функции в 

икономическото развитие на общината. Преработващата промишленост е 

профилирана основно в преработване на селскостопански суровини. Малкото на 

брой промишлени фирми изпитват в най-висока степен последиците от 

икономическата и финансовата криза след 2008 г. Част от „микро“ и „малките“  
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производствени структури, които са основно в сферата на хранително-вкусовата 

промишленост,  свиват  дейността си.  

За общата характеристика на икономиката на общината се анализират 

някои от общоикономическите показатели, които се използват за подобни цели. 

Такива са “Размер на произведената продукция”, “нетни приходи от продажби”, 

“брой на предприятията (фирмите)” , „размер на придобитите дълготрайни 

материални активи (ДМА)“  и др. Състоянието на общинската икономика по 

основните сектори на стопанството към 2012 г. се илюстрира с данните от таблица 

10. 

Таблица 10 
Секторна характеристика на общинската икономика към 2012 г. по основни 
икономически показатели 

Икономически сектори  
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Общо за общината 71 19 547 275 208 10 695 

 Селско, горско и рибно 

стопанство 17 9 490 137 124 4 253 

Индустрия 5 9 629 69 64 6 416 

Услуги 49 428 69 20 26 

Източник: ТСБ- Монтана 

Третичния сектор („Услуги“)  е свързан със степента на развитост на 

обслужващите функции на общината. Те са твърде ограничени и са ориентирани 

към задоволяване на ежедневни и частично на периодични потребности на 

населението. От отраслите в третичния сектор с по-голяма значимост са 

образованието, търговията, хотелиерството и ресторантьорството, 

здравеопазването. 
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Таблица 11 
Динамика в размера на произведената продукция в община Якимово за периода 
2007-2011 г.  

 Икономически сектори 
Произведена продукция (хил. лв.) към: 

2007 2008 2009 2011 

Общо, в т.ч. 11314 14780 10557 14 883 

Селско, горско и рибно 

стопанство 3280 5275 4293 6 434 

Индустрия 7741 9168 5568 8 002 

Услуги 293 337 696 447 

Източник: ТСБ- гр. Монтана 

За анализирания период в икономиката на общината протичат тенденции, 

които водят до  определени структурни промени. През  4 годишния период се 

наблюдава  нарастване на дела на селското стопанство – от 4% през 2007 г. на 

24% през 2010 г. В същото време индустрията силно намалява своя дял от 64% 

през 2007 г. на 45%, а услугите запазват участието си. 

По отношение на показателя “обем на произведената продукция   по текущи 

цени” развитието на основните сектори показва  кризисни тенденции. Изключение е 

селското стопанство, което увеличава обема на произведената продукция по 

текущи цени над 6 пъти – от 134 хил.лв. през 2007 г. на 989 хил.лв. през 2010 г. 

Промишлеността и услугите се характеризират с немалък спад. 

Динамиката в показателя „Приходи от дейност“ общо за местната икономика 

в периода 2007-2012 г. се илюстрира с фиг.6. 
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Фиг.6 

Посочените данни за общата икономическа характеристика на община 

Якимово, дават основание икономическият й профил да бъде определен като 

аграрен. Водещо място в икономиката има селското стопанство, а 

промишленото производство е с подчинено значение и е свързано основно с 

преработка на някои селскостопански суровини. 

Представа за секторната структура на общинския социално-

икономически комплекс дават и данните за нетните приходи от продажби на 

предприятията от нефинансовия сектор. През 2012 г. техният размер възлиза 

на 19,7 млн. лв., което е 23,5% повече от размера им през 2007 г. (15,9 млн. 

лв.). В структурата на приходите от продажби отново водещо място има 

първичния сектор (Селско, горско и рибно стопанство) – 46,3% от общия им 

обем. В това отношение аграрния сектор затвържава позициите си като 

водещ в общинската икономика. От отраслите на третичния сектор с 

относително по-стабилно развитие е отрасъл “Търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети” – с 5,2% от общия обем на приходите от 

продажби. Останалите отрасли са с нисък относителен дял – туризма 1,4%, 

транспорт – 0,3% и др.  

Представа а капитализацията на територията  на общината дават 

данните за размера на Дълготрайните материални активи (ДМА). Динамиката 

и разпределението им по икономически сектори е представено графично на 

фиг.7. 
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Фиг.7 

 

Анализът на данните за размера на ДМА по основни икономически сектори 

показва, че сектор „Индустрия“ е с най-висок размер на ДМА. Аграрният сектор 

също е с тенденция на нарастване размера на ДМА. Сектор „Услуги“ е с най-ниска 

капитализация, което се дължи на слабото развитие на обслужващата сфера и 

слабата инвестиционна активност. 

2.6.2. Профил на първичния  сектор 

2.6.2.1. Селско  стопанство 

Аграрният сектор е  с растениевъдно-животновъдна насоченост. Средната 

годишна продукция, която се реализира от земеделието е 54,4 %.  Основни 

фактори за водещите функции на растениевъдството са качествените поземлени 

(почвени) ресурси, благоприятните климатични условия, опита и традициите в 

областта на растениевъдството и животновъдството. 

Селскостопанския фонд в общината е 203 994 дка. Площта на земеделските 

земи в община Якимово е 122586 дка или 85.7% от територията на общината. По 

начин на трайно ползване земеделските земи са: ниви, лозя, трайни насаждения, 

ливади и разсадници. 

Земята се обработва от кооперации, които на територията на общината са 4 

на брой, арендатори и дребни селскостопански производители. Преобладаващи са 

частните земеделски имоти с относително малка площ. Все по-голямо значение за 

в бъдеще ще придобиват арендаторите на земя, като се има предвид, че най-
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големите по площ  стопанства са 30 бр., като в тях е съсредоточена 92% от ИЗП. 

Арендаторите са заинтересовани да произвеждат повече и по – качествена 

продукция. Тази особеност е от значение за устройството на земеделските 

територии, които се обособяват в по-големи масиви, обработвани от арендаторите 

и земеделските кооперации.  

Състоянието на регистрираните земеделски стопанства  по размер на 

стопанисваната земеделска площ (СЗП) в община Якимово към 2012 г. е 

представено на таблица 12. 

Таблица 12 
Земеделски стопанства по размер на СЗП в община Якимово към 2012 г. 

Показатели Земеделски стопанства по площ (дка)  

Общо До 4,9 4,9-9,9 10,0-

19,9 

20,0-

49,9 

50,0-

99,9 

100,0-

499,9 

Над 

500 

Брой 

стопанства 

329 47 30 35 17 32 30 520 

Стопанисв. 

площ (дка) 

550,5 301 380 1118 1103 6938 121934 132325 

Източник: Областна служба „Земеделие“ – гр. Монтана 

Окрупняването на земеделските стопанства и използването им под 

формата на аренда от малко на брой производители, (в съчетание с 

висококачествената техника) изземва икономическата база за функциониране и 

развитие на населените места, което увеличава безработицата, особено сред 

нискоквалифицираната част от населението в общината. 
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Фиг.8 

Мястото на големите земеделски стопанства в общата структура на 

стопанисваната земеделска площ в община Якимово е илюстрирано с фиг.8  

Големите земеделски стопанства (с над 500 дка обработваема земя) стопанисват 

над 92% от всички използваеми земеделски площи в общината, независимо че те 

представляват само 5,8% от всички регистрирани стопанства към 2012 г.                                                                     

                   Таблица 13 

Размер на засети площи с основни  земеделски култури в община Якимово за 
периода 2008-2012 г. 

Основни видове 

култури  

засети площи (дка) към: 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Пшеница 50650 65430 58205 58540 68590 

Ечемик 9605 11390 11550 4530 6 680 

Тритикале 1120 1340 1235 580 250 

Маслодайна рапица  3500 8067 10400 13900 14790 

Царевица за зърно 17240 8366 27070 27070 8970 

Силажна царевица 1400 2050 1500 1800 1090 

Маслодаен слънчоглед 56725 38470 34120 30048 34800 
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Основни видове 

култури  

засети площи (дка) към: 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Лозя винени  1592 1592 1592 1592 1592 

Общо 148697 146900 146892 138060 

   

136762 

Източник: Областна дирекция "Земеделие", Монтана  

Данните показват, че специализацията на общината в растениевъдството е 

свързана с отглеждане на зърнено- хлебни, зърнено- фуражни и технически 

култури. Размерът на площите засети със зърнено-хлебни култури (пшеница) 

бележи леко нарастване през анализирания период. От маслодайните култури 

освен към маслодайния слънчоглед определен нарастващ интерес има и към 

маслодайната рапица. От трайните насаждения се запазват площите на винените 

лозя.  

Средните добиви от основните култури, постигнати в периода 2008-2012 г. са 

показани графично на фиг.9. 

 

Фиг.9 

За отделните периоди напояваните площи не се изменят съществено с 

изкл. на царевицата за зърно, където е регистрирано постепенно намаление на 

напояваните площи, по-значително през последните 2 години. Като цяло делът на 
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напояваните площи е малък. Към 2011 г. общият размер на реално напояваните 

земи е под 1000 дка. Основен проблем е лошото техническо състояние на 

изградените напоителни полета. 

В общината има частни животновъди, които отглеждат предимно едър рогат 

добитък. Те са обезпечени с фураж собствено производство, което намалява 

себестойността на животинската продукция и повишава качеството й.  

Задържащ фактор за повишаване на себестойността на произвежданата 

продукция, както подобреното качеството на растениевъдната и животновъдна 

продукция, е недостатъчната, нова високоефективна техника. Не по-маловажен 

фактор са и недостатъчните инвестиции и липсата на възможност за рамкови 

договаряния на групи производители с преработващите предприятия..  

Важна роля за стабилизиране на подотрасъла има развитието на 

животновъдство, базирано на местни породи, фуражи и пасища, развитие на 

фуражното растениевъдство, както и развитие на пчеларството, които да се 

оформят като суровинна база за преработващата хранително-вкусова 

промишленост .  

2.6.2.2. Горско стопанство 

Съгласно Закона за горите стопанисването на горските територии се 

осъществява от техните собственици. За държавните горски територии то се 

осъществява по действащият лесоустройствен проект от 2006 г. на ТП ДГС Лом. 

Охраната на горите се осъществява от ДГС за горските територии държавна 

собственост, частните с площ до 2.0 ха, както и тези предоставени за управление 

на ДГС. За останалите територии охраната се осъществява от техните 

собственици. 

2.6.2.3. Лов и риболов 

На територията на община Якимово има една ловна дружинка. Ловуват се 

предимно лисици, зайци, диви свине, яребици, пъдпъдъци.Наличните язовири 

дават възможност за риболов – основно шаран, каракуда, бял амур и толстолоб. 
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2.6.3. Профил на вторичния  сектор 

Вторичният сектор („Индустрия“) е слабо представен в общината Якимово. 

Промишлеността участва с по-ограничени показатели в общата икономическа 

характеристика на общината. Независимо, че от общия размер на произведената 

през 2011 г. продукция в общината на индустрията се падат 53,7% от общия й 

размер,  този сектор е с ограничен потенциал.   

От всичко 71 икономически  субекта (фирми), в сектора на промишлеността 

са едва 4. В общината съществуват две фурни за производство на хляб и две 

мелници за преработка на пшеница – една в с.Якимово, с персонал от 3 човека и 

една в с.Комощица , в която работят 26 човека и е единствената мелница в 

страната с изцяло компютризирано производство на брашна. Функционира и една 

маслобойна за преработка на слънчогледово семе в с. Якимово с персонал от 6 

човека.  

Добивна промишленост.  В момента няма действащи кариери за добив на 

инертни материали за строителството. На територията на общината има наличност 

от качествени суровини за производство на керамични изделия – тухли, керемиди и 

др., които в миналото са се използвали интензивно, а в момента са изоставени и не 

се експлоатират. 

2.6.4. Профил на третичния  сектор 

2.6.4.1. Туризъм 

Основните културни, исторически и природни забележителности  и 

потенциали за развитие на туризма в общината са следните: 

− Аспарухов вал – намира се на основния път към с.Якимово; 

− Паметник на загиналите през войните 1885г. – 1918г. с прилежащ към 

него парк – намира се след моста на р. Цибрица, на влизане в с.Якимово; 

−  Паметник на загиналите през 1923г. с прилежащ към него парк; 

− .Оброк над църквата с подход към него и площад с чешма между тях. 

Комплексът е разположен в югозападната част на с. Якимово. Той е най-

обширен и най-значим от културно-историческа и социална гледна точка. 

Оброкът се намира на възвишение над църквата Свето Възнесение и 

представлява каменен кръст, висок около 2 м. От мястото му се разкрива 
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прекрасна панорама към селото и местността. През годините този хълм 

се е използвал за събори; 

− Антични селища и крепости; 

− Църкви; 

− Пейчовата воденица, за която местните хора твърдят, че е използвана за 

прототип в „Под игото”; 

− Защитена територия „Цибрица”; 

− Природна забележителност шест броя защитени вековни дървета - цер, 

намиращи се землището на  с. Долно Церовене, в местността „Старата 

воденица”, от които е останало само едно. 

2.6.4.2. Други отрасли на третичния сектор 

Останалите отрасли, представляващи третичния сектор, са разгледани 

подробно и самостоятелно в разделите за социална инфраструктура, транспорт, 

комуникации, търговия и пр.  

2.6.5. Диагноза 

• Преобладаващо развит е първичният сектор – предимно земеделието 

(растениевъдството). 

• Необходимо е възстановяване и развитие на системите за поливно 

земеделие. 

• На територията на общината има реални възможности  за развитието на 

хранително – вкусовата промишленост, използваща суровини от селското 

стопанство, което е водещо в икономическия профил на община Якимово. 

• Наличие на туристически потенциали, нереализирани до момента. 

• Недостатъчна реклама на общината по отношение на възможностите за 

отдих и туризъм. 

2.7. Обитаване – анализ 

2.7.1. Количествени параметри на жилищния фонд 

Функционалната система “Обитаване” е с изключително важно значение при 

устройственото планиране на населените места, тъй като изисква значителни 

пространствени ресурси. От друга страна,  количествените параметри  на 
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жилищния фонд формират стандарта на населението по отношение на 

задоволяването му с жилища и жилищна площ.  

Анализът на обитаването има социално-икономически характер, който 

изследва характеристиката на жилищата и на жилищните сгради, в които те са 

разположени и постигнатите нива на жилищно задоволяване. 

Количествените параметри на жилищния фонд в населените места от 

община Якимово по данни от преброяването на населението и жилищния 

фонд през 2011 г. включва: 

• 3442  жилищни сгради – общо в общината; 

• 3446 жилища – общо в общината. 

Преобладаващата част от наличните към 2011 г. жилища са частна 

собственост, т.е. собственост на частни физически лица.  

Някои от основните параметри на жилищата са представени в таблица 

14. 

Таблица 14 
Брой на наличните жилища с основните им параметри (за община Якимово и по 
населени места) към 2011 г. 
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ОБЩО за община 
Якимово 3446 13948 12149 250947 191279 
с. Долно Церовене 526 1905 1767 34175 26537 
с. Дългоделци 671 2701 2319 46961 34593 
с. Комощица 685 2971 2575 57436 43727 
с. Якимово 1564 6371 5488 112375 86422 

Източник. НСИ. Резултати от преброяване на населението и жилищния фонд- 2011 г 
 

Данните  за размера на жилищната площ по населени места, съпоставени с 

данните за броя на населението  формират показателя за степента на  

задоволеност на населението с такава. Към 2011 г. този показател за община 

Якимово е със стойности, които са доста високи – 45,3 м2 на жител.  За отделните 

населени места същия варира в определени граници – от 32,0 м2 на жител в с. 

Долно Церовене до 52,1 м2 на жител в общинския център- с. Якимово. Това личи 

добре и от графичното представяне на разглеждания показател на фиг.10. 
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Фиг.10 

Данните от преброяването на жилищния фонд през 2011 г. показват, че част 

от наличните жилища не се използват, т.е. по това време те са били необитаеми. 

Броят на необитаемите жилища общо за общината  възлиза на 1582 или 46% 

от всички жилища. По населени места необитаемите жилища са: 

− с. Долно Церовене – 220 бр. или 41,7% ; 

−  с. Дългоделци – 298 бр. или 44,3 %; 

−  с. Комощица – 264 бр. или 38,4%; 

−  с. Якимово – 800 бр. или 51,1%. 

Това на практика е свободен жилищен фонд, който при определени 

обстоятелства (например цялостна реновация) може да се използва по 

предназначение – или за постоянно обитаване, свързано с бъдещото 

развитие на туризма от лица заети в този сектор, или като второ жилище за 

хора от други части на страната.  

 Броят на обитаемите жилища със съответните им характеристики – 

жилищни помещения, стаи, площи и др. са представени в таблица 15. 
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Таблица  15 
 Брой на обитаемите жилища с основните им параметри (за община Якимово и по 
населени места) към 2011 г. 
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Общо за 
общината  1864 8016 6842 143100 106762 
с. Д. Церовене 306 1176 1076 21799 17005 
с. Дългоделци 373 1572 1325 26809 19406 
с. Комощица 421 1944 1661 37018 27932 
с. Якимово 764 3324 2780 57474 42419 

Източник. НСИ. Резултати от преброяване на населението и жилищния фонд- 2011 г 

Степента на реалната жилищна задоволеност следва да се анализира по 

отношение на обитаемите жилища. Данните  показват, че  показателите за 

жилищния стандарт са с по-ниски стойности, ако се разглежда жилищната площ на 

човек само в обитаваните жилища  - средно за общината за 2011 г. тя е по-ниска – 

24,6 м2. В устройственото планиране обаче се използва съотношението между 

цялата налична жилищна  площ (а не само в обитаемите  жилища) и броя на 

населението. 

Друг важен показател за качествените характеристики на жилищния фонд е 

материала, от който са изградени самите жилища. Данните за това са представени 

в таблица 16. 

Таблица 16 
Брой на жилищните сгради в община Якимово (по населени места) според 
строителния материал, от който са изградени – 2011 г. 

  
Източник. НСИ. Резултати от преброяване на населението и жилищния фонд- 2011 г. 
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Общо  за общината  3442 2 10 204 1752 4 1469 
с. Д. Церовене 525 1 3 102 288 - 131 
с. Дългоделци 671 - - 40 287 1 343 
с. Комощица 683 - - 20 487 1 174 
с. Якимово 1563 1 7 42 690 2 821 
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Жилищният фонд е изграждан съобразно потребностите на 

населението. Съпоставката на данните за 2011 г. за броят на жилищните 

сгради и на  жилищата в тях показва, че в общината преобладават 

еднофамилните жилищни сгради. Друга съпоставка между данните за броя 

на жилищата и общата полезна площ на жилищата, която към 2011 г. 

възлиза на 250947м2 показва, че средната площ на 1 жилище е 72,82м2.  

Един от акцентите на аналитичните проучвания на жилищния сектор е върху 

размера на жилищната площ и делът му от наличната полезна площ на жилищата. 

Като абсолютни величини тези показатели  имат информационен характер, но 

отнесени към броя на населението показват какъв е неговият жилищен стандарт.  

Важен параметър на  площта в жилищата е да се отчита и съотношението 

между общата полезна площ на жилищата и “чистата” жилищна площ. За община 

Якимово жилищната площ е 76 % от общата полезна площ. 

 

 
Фиг.11             

2.7.2. Качествени параметри на жилищния фонд 

От данните в таблица 16 се вижда, че жилищните сгради в община Якимово 

са главно от два конструктивни типа: 

• тухлени стени с гредоред: 1752 бр. или 50,9%; стени от сурови тухли 

(кирпич) и гредоред: 1469 бр. или 42,7%; 

• тухлени стени със стоманобетонна плоча: 204 бр. или 5,9%; 

стоманобетонна конструкция: 12 бр. или 0,34 %. 

От горните данни за типа на конструктивните системи, прилагани при 

изграждането на жилищния фонд, се вижда, че преобладаващата част е строена в 

първата половина на XX век без използване на стоманобетонови конструктивни 
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елементи. Едва 6,3 % от жилищния фонд е изграден със стоманобетонова 

конструкция. 

Изградените жилищни сгради без стоманобетонова конструкция, които 

представляват 93,6% от общия брой жилищни сгради в общината, в по-голямата си 

част са в много лошо конструктивно състояние поради неколкократните 

земетресения и въздействието на атмосферните фактори – дъжд, сняг, минусови 

температури и др. Те са с напукани, а на места и полусрутени, носещи стени, което 

ги прави трудни или невъзможни за възстановяване от техническа и икономическа 

гледна точка. 

Като се има предвид, че 46% от жилищните сгради са необитаеми, то 

перспективите за съхраняване и развитие на жилищния фонд са недобри.  

Като се има предвид, че средната полезна площ на едно жилище е 72,8 м2 , 

броят на стаите (3,52 на жилище) и времето, когато са строени сградите (първата 

половина на XX век), може да се констатира, че 93,6% от жилищния фонд в 

общината е силно компрометиран физически (до степен на опасност от 

самосрутване) и напълно морално остарял – с ограничен брой помещения и 

липсата на санитарни възли в жилищата. 

Един от показателите за благоустроеност на жилищата е наличието на 

баня. В таблица 17 са посочени жилищата с баня и без такава по населени места в 

общината. 

Таблица 17 
Жилища с баня и жилища без баня в населените места от община Якимово – 2011 
г. 
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Община Якимово 3446 1009 77 89 689 1582 

с. Д. Церовене 526 152 6 14 134 220 
с. Дългоделци 671 126 15 23 209 298 
с. Комощица 685 289 9 15 108 264 
с. Якимово 1564 442 47 37 238 800 
Източник: НСИ. Резултати от преброяване на населението и жилищния фонд в Р. България-
2011  г. 

Данните от таблица 17 показват, че от общо 3446 жилища баня има в общо 

1864 жилища, което е само 54,1% от общия им брой. Жилищата, разполагащи с 

баня в самото жилище са общо 1009. Без баня са 689 жилища, или 20,0%. Липсата 
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на данни за наличието на баня в необитаваните жилища до известна степен 

изкривява характеристиката на жилищния фонд  по този показател. 

Всички жилища  в община Якимово  са електрифицирани. 

2.7.3. Диагноза 

• В общината е налице значителен брой на необитаеми жилища – 46%, част 

от които са с лоши качествени характеристики – физически и 

функционални; 

• С наличния жилищен фонд и разполагаемата жилищна площ, отнесени към 

наличното население в общината е постигнат относително добър стандарт 

на  обитаване във  всички населени места, ако не се отчита лошото му 

физическо състояние и моралното му остаряване; 

• Качествените характеристики на жилищата по отношение на степен на 

благоустроеност  за част от жилищата са с влошени параметри. Това се 

отнася за наличието на жилища, които са без баня и на такива, в които 

банята е извън жилищната сграда; 

• Основната част от жилищата с много лоши качествени характеристики са 

обитавани от ромско население.  

2.8. Социална инфраструктура – анализ 

Предмет на анализ и оценка са онези социални дейности и свързаната с тях 

социална инфраструктура, които са ангажимент на местната общинска власт и 

на държавата. Тяхното финансиране и цялостната им издръжка се осъществява 

с публични (основно бюджетни) финансови средства. Затова те са познати като 

бюджетни социални дейности. Такива  са образованието, здравеопазването,  

специфични социални дейности, ориентирани към контингенти с увреждания 

възрастни хора и др., култура и т.н.  Към някои от посочените социални 

дейности през последните 10-15 години активно участие има и частния сектор – 

например в здравеопазването, спорта и др. Частния сектор допълва публичния, 

но основно значение за развитието има публичния. 

2.8.1. Образование и образователна инфраструктура 

Инфраструктурата на образованието в община Якимово е представена от 

обекти на предучилищното обучение и на общото (в т.ч. и средно) образование. За 
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образованието в общината е характерно, че то е основно с публичен характер. Към 

момента няма учебни институции, които се финансират от частния сектор.  

Броят и капацитетът на детските заведения и на общообразователните 

училища е резултат от контингентите деца във възрастовата група 3-6 години и на 

лицата във възрастовите групи от 7 до 14 и 15 – 18 години. 

• Предучилищно обучение 

Предучилищното обучение на децата  е застъпено в едно детско заведение 

– ЦДГ “Слънчице” в с. Якимово.  Особеност на системата за предучилищно 

обучение в общината е реализираната организационна схема с филиали на ЦДГ в 

с. Якимово.  За да не бъдат закрити изцяло детските заведения в селата на 

общината,  в селата Дългоделци, Долно Церовене и Комощица са разкрити 

филиали  на  ЦДГ в с. Якимово. Филиалите на детското заведение са с по 1 или 2 

смесени групи. Като резултат от намаляване на броя на децата  ЦДГ в с. 

Дългоделци е преобразувана във филиал на ЦДГ в с. Якимово. 

Промените в броя на детските заведения и на обхванатите в тях деца, 

настъпили в периода  2007 -2013 г. са показани в таблица 18. 

                                                                                                  Таблица 18 

Динамика в броя и капацитета на детските заведения в община Якимово за 
периода 2007-2013 г.  

Показатели Състояние към 

2007 г. 2011 г. 2013 г. 

1. Брой детски заведения   3 1 1 

2. Брой обхванати деца в ЦДГ  145 130 145 

3. Брой учители в ЦДГ  12 9 10 

Източник: НСИ. Районите за планиране, областите и общините в Р. България. 

Преминаването към “филиална” форма на организация на предучилищното 

обучение е резултат от малкия брой деца в някои от населените места. Това 

затруднява прилагането на делегираните бюджети в детски заведения с по 1 или 2 

смесени групи. Данните за броя на обучаваните деца във филиалите потвърждават 

подобна констатация. Така броят на децата във филиала в с. Комощица е 20,  в с. 

Дългоделци – 28 деца и т. н.   
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Динамиката в броя на обхванатите в ЦДГ деца за периода 2007-2013 г. е 

показана графично на фиг.12. 

 

 

Фиг.12 

Капацитетът на  ЦДГ “Слънчице” заедно с филиалите й е достатъчен да 

удовлетвори потребностите, поради което не се очертава недостиг на места в 

детските заведения. Същият варира от 192 места (2007 г.) до 230 места (2013 г.).  

При обхванати 145 деца през 2013 г., показателят за осигуреност с места на 100 

деца е 158,6. Това състояние с капацитета на наличната база следва да бъде 

отчитано в прогнозата за социалната инфраструктура в частта ѝ за 

предучилищното обучение. 

Материалната база на предучилищното обучение в общината е на добро 

ниво. Сградата на ЦДГ „Слънчице“ в с. Якимово е ремонтирана и санирана, а 

филиалът на ЦДГ в с. Дългоделци е ремонтиран.  

• Общо образование 
Общообразователните училища в община Якимово към 2013 г. са две и по 

застъпената в тях  общообразователна степен са както следва: 

- Средно общообразователно училище (СОУ) в с. Якимово; 

- Основно училище   в с. Комощица. 

Промените в общообразователната система в община Якимово, настъпили 

в периода 2007 -2011 г. показват, че е извършено известно преструктуриране на 
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училищната мрежа. Данните в таблица 19 показват, че за посочения период е 

намалял броят както на общообразователните училища, така и на учениците. 

                                                                                                                                 Таблица 19 

Промени в броя на общообразователните училища и броя на учениците в община 
Якимово  за периода 2007-2011 г.   

      
                                 Показатели 

Състояние към: 
2007 г. 2011 г. 2013 г. 

1. Брой общообразователни училища  4 2 1 
    В т.ч.  основни 3 1 1 
2. Брой ученици – всичко 318 242 250 
3. Брой паралелки - всичко      22 16 16 
Източник: НСИ. Районите за планиране, областите и общините в Р. България. 2007 -2013 

г. 

От общия брой на всички ученици в СОУ “Д-р Петър Берон” в с Якимово към 

2013 г. са се обучавали 185 ученика, а в ОУ “Хр. Ботев” в с. Комощица – 65.  

Учениците от селата без функциониращи училища се превозват до двете училища, 

които са със статут на средищни. В общината функционира и Център за 

извънучилищни дейности  

Материалната база на общото образование в общината е в добро 

физическо състояние. 

2.8.2. Здравеопазване и здравна инфраструктура 

Инфраструктурата на здравеопазването в община Якимово е представена само от 

обекти на доболничната лечебна помощ. Тя амбулатории, ползвани от 

общопрактикуващи лекари и стоматолози в сферата на първичната  доболнична и 

стоматологична помощ.  

Промените в броя на лекарските и денталните практики за периода 2007 – 

2010 г. са показани в таблица 20.                                                                       

                                                                                                                             Таблица 20 

Промени в броя на лечебните  заведения за първична медицинска и дентална 
извънболнична помощ  в община Якимово  за периода  2007 – 2012 г. 

  

                                                  Показатели 

Състояние 

към: 

2007 г. 2012 г. 

1.Индивидуални лекарски практики за първична мед. 4 4 
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помощ 

2.Индивидуални дентални практики за първична помощ 2 2 

 Общо практики за извънболнична лекарска и 

дентална помощ 

6 6 

Източник: РЗИ - Монтана 

Към 2012 г. на територията на общината няма разкрити специализирани 

лекарски и дентални практики.  Населението от общината се обслужва от лекари 

специалисти в гр. Лом и гр. Монтана.  Амбулатории с по един общопрактикуващ 

лекар са разкрити в селата Якимово, Долно Церовене, Комощица и Дългоделци.  

Средният брой на пациентските листи на общопрактикуващите лекари в 

общината е 1263 д. и е в границите на действащите нормативи. Фиг.13, която 

показва динамиката в средния брой на пациентските листи на общопрактикуващите 

лекари в община Якимово сочи, че почти цялото население на общината е 

обхванато с долекарска първична лечебна помощ. В отделните години не се 

наблюдават съществени колебания в пациентските листи. 

 

Фиг.13 

Стоматологичните кабинети са разкрити само в селата Якимово и 

Дългоделци. 

Община Якимово попада в района на обслужване на МБАЛ „Св. Николай 

Чудотворец“ ЕААД - гр. Лом. Спешната медицинска помощ е поета от филиала на 
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ЦСМП в гр. Лом, като селата Якимово и Дългоделци се обслужват от филиала на 

ЦДМП в гр. Вълчедръм.  

2.8.3. Услуги по социално подпомагане 

През последните няколко години сериозно внимание се обръща на възможностите 

за развитие на редица социални услуги, насочени към специфичните потребности 

на групи от населението,  които са в неравностойно положение – стари хора, деца  

и възрастни с увреждания и др.  В съответствие с приетата държавна политика все 

по-голямо внимание се отделя на възможността за предоставяне на социални 

услуги на нуждаещите се в тяхната обичайна среда за сметка на услугите в 

специализираните социални институции.   

Броят на  лицата с различни видове увреждания, както и на лицата в 

неравностойно социално положение в община Якимово   към 2012 г. е както следва: 

- лица с увреждания (физически и психически) – 337 д.; 

         в т.ч. с умствени увреждания  - 40 д.; 

- Брой лица в неравностойно социално положение - 463 д. 

Към 2012 г. на територията на община Якимово  няма    специализирани 

социални институции. От социалните дейности,предлагани в общността, е развит 

само Домашен социален патронаж. Тай е с капацитет  около 120 места. Освен 

нуждаещи се от общинския център се обслужват лица и от останалите села.    

2.8.4. Култура и инфраструктура на културата 

Инфраструктурата на културата в община Якимово е представена основно от 

обекти за музейна и читалищна дейност.  Музейната дейност е свързана с 

разкрития пред 1983 г. музей н с. Якимово,  в който са обособени археологическа и 

етнографска експозиция.     

Комплексната читалищна дейност  е застъпена в трите функциониращи 

читалища в селата Якимово, Дългоделци и Комощица. Едно от основните 

читалищни дейности е библиотечната. Във всички читалища има читалищни 

библиотеки. Общият библиотечен фонд в 3-те читалища  е около 47 хил. 

библиотечни единици. Любителското творчество (художествената самодейност) е 

другата добре представена читалищна дейност. Създадени са певчески и 
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танцувални групи. Читалищата са основните участници в реализацията на 

годишните Общински културни календари.  

2.8.5. Административно и делово обслужване 

Като малка,  община Якимово е с ограничени административни обслужващи 

функции. Основно място сред тях заемат структурите на местното самоуправление 

– Общинска администрация и Общински съвет. 

В структурата на Общинска администрация са обособени две дирекции: 

„Административно правно обслужване и финансово-стопански дейности" и 

"Социално-икономическо развитие и ТСУ".  За по-доброто административно 

обслужване на населението е създаден и „Център за информация и услуги на 

гражданите“.  В структурата на местната администрация са и кметствата в селата 

Дългоделци, Долно Церовене и Комощица. 

На територията на община Якимово функционират и няколко 

деконцентрирани  и децентрализирани структури на други държавни структури. 

Такива са: 

− Общинска служба „Земеделие и гори“  - децентралицирана структура 

на Областна служба „Земеделие“ – гр. Монтана; 

− Отдел „СЗ“ – структурно звено на Дирекция „Социално подпомагане“ – 

Монтана; 

− Филиал на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Монтана; 

− Приемни на районни полицейски инспектори – структури на РУ на МВР 

– Лом. 

2.8.6. Пощенски услуги 

В община Якимово има четири пощенски станции, четири АТЦ, централа в 

с.Якимово. Общият брой на телефонните постове е 2000, от които 800 са в 

Якимово, а за останалите селища - по 400 бр.  

Територията има покритие на два GSM оператора - М-тел и Глобул има 

връзка с Интернет. Необходимо е изграждане на нова, отговаряща на 

съвременните изисквания и условия съобщителна инфраструктура на територията 

на общината.  
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2.8.7. Търговия и хранене 

В общината работят обекти, които осъществяват най-разнообразна търговска 

дейност – 12 кафе - аперативи, 23 търговски обекти за хранителни и промишлени 

стоки, стоки за бита и други.  

Няма организирано изкупуване на кожи, яйца, гъби и изкупвателни пункта за 

билки. Липсват в селищата ателиета за ремонт на битова техника, обущарски, 

дърводелски, бръснаро-фризьорски и други услуги.  

2.8.8. Диагноза 

Наличната материална база е достатъчна. Сградният фонд в по-голямата си 

част е лош или в изоставено състояние и има нужда от саниране и модернизация. 

Възникналите нови потребности в сферата на социалната инфраструктура 

могат да бъдат задоволени в наличния сграден фонд след необходимата му 

адаптация. 

2.9. Отдих, спорт и зелена система – анализ 

2.9.1. Отдих 

В село Дългоделци сградата на старото училище е превърната в 

многофункционален център за социални, културни и спортни мероприятия. В него 

са включени спортни площадки, фитнес зала, младежки клуб, кухня и столова, 

специализиран автомобил за превозване на инвалиди, компютърни кабинети. Част 

от сградата е отделена за  дневен център за възрастни хора с кабинети за 

профилактика.  

В двата язовира край с. Долно Церовене има срещу заплащане може да се 

лови риба. Хвърля се предимно за шаран, каракуда, бял амур и толстолоб. Около 

по-големия от язовирите, в местността "Турловица", има ресторант и бунгала. 

Обновените площади в селата са места за отдих и социални контакти. 

2.9.2. Спорт 

Спортът и физическото възпитание в община Якимово са свързани основно с 

провеждане на инцидентни спортни мероприятия. Има два футболни отбора. В 

общината с традиции е конния спорт, който трудно се възстановява до позициите, 
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които е имал в миналото. Физическото възпитание и спортните прояви са застъпени 

в училищата. 

Уникален спортен обект в общината е откритата през 2005 г. в с. Якимово 

зала за кърлинг. Същата е с национално значение. За обслужване на спортистите, 

които я ползват в спортния комплекс, са изградени още  хотелски стаи, фитнес 

център и басейн. Целият спортен комплекс   е пригоден за ползване и от лица с 

физически увреждания. 

Към елементите на спорта може да се отнесат  и спортните обекти към 

многофункционалния център в с. Дългоделци. 

Останалата спортна инфраструктура в общината е представена от стадиони 

в селата. Някои от стадионите на практика са само футболни игрища. Те 

разполагат със съблекални за спортистите, като трибуните не са в добро 

състояние. Капацитетът на стадиона в с. Якимово е 500 места, а на този в с. 

Дългоделци – 450 места. 

2.9.3. Зелена система 

На територията на община Якимово не съществува планово проведена 

зелена система.  

Като елементи на зелената система могат да се включат площадите на 

селата със съпътстващото ги озеленяване, както и защитената територия река 

Цибрица и съществуващите язовири с прилежащото озеленяване. 

Сравнително големите дворове на практика увеличават процента на 

зелените площи, но тъй като не са с публичен достъп и с предназначение за 

широко обществено ползване, могат да се причислят само условно към зелената 

система.  

Гробищните паркове във всяко едно от селата се отнасят условно също към 

зелената система на населените места като обекти за озеленяване със специален 

характер. 

2.9.4. Диагноза 

Липсва целенасочена планова организация на отдиха и зелената система в 

община Якимово. 
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Спортът е по-добре застъпен чрез спортните игрища и площадки, спортния 

комплекс към залата за кърлинг, инцидентните спортни мероприятия. 

2.10. Транспортна инфраструктура – анализ 

Транспортният  достъп “от” и “до” община Якимово е от значение за 

устройственото планиране  от гледна точка на условията за реализиране на 

външните (входящи и изходящи) връзки със съседните общини.  

2.10.1. Пътна инфраструктура 

Основните транспортно – комуникационни пътни артерии на територията на 

община Якимово са следните: 

• Републикански път ІІ-81 „Монтана – Лом” (пресичащ меридионално 

общината през с. Долно Церовене). Дължината на участъка от пътя, попадащ 

на територията на община Якимово, е 11км. Основно чрез този път се 

осъществяват част от външните връзки на община Якимово  с общините Лом 

и Монтана. 

• Републикански път ІІІ-818 „Долно Церовене – Вълчедръм” (пресичащ 

общината в посока югозапад-североизток). Дължината на участъка от пътя, 

попадащ на територията на община Якимово, е 15,2 км.Този път играе 

ролята на  вътрешна транспортна връзка за три от четирите села на 

общината (Долно Церовене – Дългоделци и Якимово), както и за външните 

транспортни връзки между община Якимово и община Вълчедръм. 

• Общински път MON 1130 (ІV-10127) „Якимово – Комощица” (пресича 

меридионално източната  част на община Якимово). В участъка си 

Владимирово – Якимово е без настилка. Играе ролята на вътрешна 

транспортна връзка между селата Якимово и Комощица и на външна връзка 

на община Якимово с община Бойчиновци. Прави връзка с републикански път 

ІІ-81. 

Информацията, предоставена от Областно  пътно управление-Монтана, е 

дадена в Приложение 4. 
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2.10.2. Железопътна инфраструктура 

През територията на община Якимово преминава ж.п. линията София - 

Мездра - Враца - Бойчиновци /Берковица/ - Брусарци /Лом/ - Видин /Кошава/. 

Дължината на трасето на ж.п. линията, преминаващо през територията на 

община Якимово, е с дължина около 8,5 км и е участък от второстепенната ж.п. 

линия – Бойчиновци – Брусарци. 

Единствената ж.п. гара е в с. Долно Церовене. 

Съгласно предоставената информация от ДП „Национална компания 

железопътна инфраструктура” (Приложение 8) има изготвен идеен проект за 

ж.п.линия Видин – София. Проектът е разработен в три варианта по Оперативна 

програма Транспорт 2007-2013 г.  

2.10.3. Масов обществен пътнически транспорт 

Масовият обществен пътнически транспорт е представен от 8 автобусни 

линии, преминаващи през територията на община Якимово: 

• Лом – София – Лом (преминаващ през Якимово) 

• Вършец – Якимово – Лом 

• Монтана – Якимово 

• Вълчедръм – Якимово 

• Якимово – Лом  

• Берковица – Долни Цибър 

• Вълчедръм – Монтана  

• Вълчедръм – гара Долно Церовене 

За превозване на учениците са подсигурени 3 броя училищни автобуси. 

2.10.4. Диагноза 

Територията на община Якимово е сравнително добре подсигурена в 

транспортно – комуникационно отношение въпреки периферното разположение на 

общината спрямо главната транспортно-комуникационна мрежа на страната. 
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На територията на общината преминават два пътя от републиканската пътна 

мрежа и една ж.п. линия от второстепенната железопътна мрежа на страната. 

Част от ключови общински пътища са без настилка (пр. общински път ІV-

10127 в участъка си Владимирово – Якимово). 

Масовият обществен пътнически транспорт е представен от 8 автобусни 

линии и за момента задоволява потребностите на населението. 

2.11. Инженерни мрежи и съоръжения – анализ 

2.11.1. Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдяването на с. Долно Церовене и с. Дългоделци се извършва от 

резервоар, разположен североизточно от с. Безденица (попада извън границите на 

община Якимово). До там водата се припомппва от кладенци, находящи се 

непосредствено до южната землищна граница на с. Долно Церовене. От 

резервоара, посредством етернитова тръба Ф200, водата се отвежда директно до 

с. Долно Церовене, откъдето успоредно на  пътя (ІІІ-818)  от северната му страна се 

довежда до с. Дългоделци. 

С. Якимово се водоснабдява от кладенец, разположен южно от селото, и от 

друг кладенец, разположен м/у Якимово 2 и 3, откъдето водата се отвежда до 

резервоар, разположен южно от Якимово 2. 

Якимово 1 и западната част на Якимово 2 не са водоснабдени и черпят вода 

от индивидуални кладенци. 

С. Комощица е водоснабдена от тръбен кладенец, разположен 

северозападно от селото, откъдето водата се изпомпва до водонапорна кула и 

разпределя по водопроводната мрежа на селото по гравитачен способ. 

Общината няма изградена канализационна мрежа. Единственият изграден 

канал минава през центъра на с. Якимово, перпендикулярно на главната улица, и 

се зауства в реката. Неговата функция е да отвежда отпадните води от 

прилежащите имоти. 

На територията на общината няма изградени пречиствателни станции за 

отпадни води (ПСОВ). 
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Информацията, предоставена от „Водоснабдяване и канализация” ООД 

Монтана, е дадена в Приложение 6. 

2.11.2. Електроснабдяване 

Електроснабдяването на селата Долно Церовене, Дългоделци и Якимово се 

извършва с далекопровод 20кV по направлението Медковец-Вълчедръм, а на с. 

Комощица – чрез далекопровод 20кV по направлението Расово-Мокреш. 

Изградените трафопостове по населени места са както следва: 

• Якимово – 13 бр. на ЧЕЗ и 2 на други собственици 

• Дългоделци – 4 бр. на ЧЕЗ и 1 на други собственици  

• Долно Церовене – 3 бр. на ЧЕЗ и 2 на други собственици  

• Комощица – 6 бр. на ЧЕЗ и 2 на други собственици 

В рамките на общината не преминават преносни (400kV и 220kV) и 

разпределителни (110kV) електропроводни мрежи. В югозападния си край 

общинската територия се пресича от ВЕП 110 kV „Златия-Огоста”. Няма изградени 

разпределителни подстанции.  

Изградената електроснабдителна мрежа покрива нуждите на населението и 

съществуващите в общината предприятия. 

Информация, предоставена от„ЧЕЗ Разпределение България“ Ад  и от 

„Енергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД е дадена в  Приложение 5. 

2.11.3. Далекосъобщения  

• Телекомуникации 

Селищата от община Якимово са покрити с телефонни, телексни и 

телефаксни услуги. Пощенски клонове има изградени в общинския център Якимово, 

както и в останалите села от общината. 

Има четири АТЦ, централа в с. Якимово. Общият брой на телефонните 

постове е 2000, от които 800 са в Якимово, а в останалите селища - по 400 бр. 

Телекомуникационна инфраструктура включва достигаща до всяко селище 

автоматична телефонна мрежа. Всички селища са с автоматично входящо и 
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изходящо междуселищно избиране. Продължава  въвеждането на  модерна 

цифрова комуникационна 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 показателя „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. 

Мобилните оператори, които осигуряват покритието на територията на 

общината, са Мтел, Виваком и Глобул. За това способства основно открития и 

равнинен характер на терена. 

• Радиотелевизионно покритие 

Открития и равнинен 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. 

Кабелни оператори в рамките на общината са Близоо, Виваком и Нетсърф. 

Практически цялата територия на общината е покрита с кабелни мрежи. 

• Достъп до интернет 

Кабелните оператори са основен доставчик и на Интернет. 

2.11.4. Транзитни съоръжения 

През територията на община Якимово преминава проектното трасе на 

газопровода „Южен поток”, като попада в южната част на землището на с. 

Комощица 

2.11.5. Диагноза 

 На територията на общината няма изградена канализационна мрежа. 

 На територията на общината няма изградени пречиствателни станции за 

отпадни води (ПСОВ). 

Водопроводната мрежа е само частично изградена. 
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Общината е задоволена с необходимите мощности електроенергия. 

2.12. Околна среда – анализ 

2.12.1. Качество на атмосферния въздух в приземния слой 

Поради липсващи замърсители като промишлени предприятия, натоварени 

транспортно – комуникационни артерии и пр.,  въздухът е чист. 

2.12.2. Качество на водите 

Водните ресурси, с които общината разполага са с малко над средните за 

страната и са благоприятен фактор както за стопанска дейност, така и за живота и 

бита на хората. Водите са в рамките на стандартните изисквания. 

По данни от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, 

цялата територия на общината е чувствителна зона и почти цялата е уязвима. 

“Уязвими зони” са области с определена почвено-геоморфоложка характеристика в 

близост до водни обекти, при които земеделската дейност води до риск за 

замърсяване на водите с нитрати. За чувствителни зони са определни водни 

обекти, в които се цели защита от еутрофикация – явление, което е предизвикано 

от повишаване на съдържанието във водите на биогенни елементи – азот и 

фосфор и съответно предизвиква растеж на зелени растения във водите. Това от 

своя страна води до изчерпване на разтворения кислород във водоприемника и 

предизвиква вторично замърсяване на водите.  

2.12.3. Качество на почвите 

Качестовото на почвите е добро. Риск съществува от наземното и въздушно 

наторяване с торове от земеделските производители. 

2.12.4. Управление на отпадъците 

На територията на общината няма функциониращи площадки за биологични 

отпадъци, за мъртви животни (животински отпадъци), за строителни отпадъци, 

както и депа за битови отпадъци. 

Сметопочистването и сметоизвозването е организирано чрез сключен 

договор с фирма изпълнител, която почиства и пътищата през зимата. Има 214 

контейнера, отпадъците се депонират в регионалното депо за битови отпадъци на 

територията на община Монтана. 
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Поддържането на чистотата се извършва ежемесечно от група от временната 

заетост и сметовозна кола на общината. Пролетното и есенното почистване се 

извършва също от общинска машина. 

Тече процедура за строителна площадка , където ще се изхвърлят само 

строителни отпадъци. Предстои отреждане на място за биокомпостиране  и 

въвеждане на разделно събиране на отпадъците. 

Съществува проблем с изхвърляне на отпадъци в неопределени за това 

места. 

Химикалите от селското стопанство (хербициди и пестициди) се съхраняват в 

два склада (в с. Дългоделци и в стопанския двор на с. Якимово) чрез ББ-кубове (9 

броя), които се проверяват ежегодно и са с гаранция 50 години.  

2.12.5. Акустична обстановка 

Акустичните показатели са в нормите. Не се отчитат завишени показатели на 

нивото на шума. 

2.12.6. Радиационна обстановка 

Радиационната обстановка се следи чрез измервания с прибор ПП-51м три 

пъти ежедневно в сградата на общината от дежурен по общински съвет за 

сигурност. Наблюдават се нормални стойности на радиационния фон: 0,02 µsv/h. 

Няма регистрирани завишения. 

2.12.7. Рискове от природни бедствия и аварии 

Като цяло рисковете от природни бедствия и аварии на територията на 

община Якимово са слаби и ограничени. 

Намиращите се пет язовира (”Вълков връх”, ”Илиевското”, ”Козоровец”, 

”Божоровец” и ”Пътна варианта”) на територията на общината са малки и са под 

наблюдение. 

Река Цибрица не създава проблеми дори при пълноводие – в 

непосредствена близост до нея няма къщи. 

Съществува известен риск от наводнения при обилни валежи вследствие 

обезлесяването и съответно на ветровата и водната ерозия на почвата. 
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В общината има риск от снегонавяване на четвъртокласния път Комощица-

Якимово. 

Има риск от пожари  в края на лятото, поради палежи на нивите преди  

есенната оран. 

Няма активни свлачища на територията на общината. Има неактивни 

свлачища , картотекирани от „Геодезия” – гр. Плевен. 

2.12.8. Нарушени територии за възстановяване  

Нарушени територии има на две места в общината, като и двете попадат в 

землището на с. Якимово. Единият терен е закритото през 2009 г. общинско 

сметище, а другият терен е с НТП „производство на строителни материали, 

конструкции и изделия“, на практика понастоящем площадка за строителни 

отпадъци.  

2.12.9. Защитени територии 

На територията на община Якимово попада част от защитена зона „Цибрица”, 

която попада в Натура 2000 като защитена територия за местообитанията. 

Подробно описание на защитената зона е предоставено от РИОСВ-Монтана 

и е дадено в Приложение 2. 

На територията на общината има 6 бр. защитени вековни дървета в кметство 

Долно Церовене, местността ”Старата воденица”. Те са обявени за защитени със 

заповед № 284/ 10.04.1981г. от КОПС са публикувани в ДВ бр.36/1981г.  

№ в ДВ вид Възраст Височина 

в м 

Обиколка  

1289 цер 200 18 2.30 

1290 цер 250 18 2.50 

1291 цер 250 18 2.60 

1292 цер 250 20 2.50 

1293 цер 300 22 3.10 
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1294 цер 500 22 5.50 

 

В момента е останало само 1 дърво. 

2.12.10. Биоразнообразие 

Община Якимово се отличава със сравнително богато разнообразие на 

флората и фауната . Това се дължи главно на разнообразието от условия и 

местообитания, на специфичните почвено-климатични особенности. 

Флората е представена от широколистна и тревна растителност. От 

дърветата най-разпространени са дъб, бряст, габър, липа, леска, върба, топола. 

Има насаждения с орехи. В селищата разнообразието на плодни дръвчета е 

голямо. Изключително добре виреят лозовите насаждения. 

За района на общината са характерни 53 вида лечебни растения – треви, 

храсти и дървесни видове /девесил, еньовче, комунига, къпина, липа, кукуряк, 

мащерка, синап, бял равнец, татул, трънка, шипка и др./ За да се запази 

разнообразието на лечебните растения екологът в общината издава разрешителни 

за определени количества и дава указания за брането и съхраняването им, като се 

ръководи от квотите дадени от РИОСВ гр. Монтана. 

Фауната  е представена от  около 53 вида бозайници, 11 вида земноводни, 15 

вида влечуги и около 80 вида птици. Тези данни ще бъдат допълнени от теренните 

посещения на представители на МОСВ  за картиране и установяване на 

природните местообитания и видове във зони, включени в мрежата на НАТУРА 

2000. На територията на община Якимово има и една ловна дружинка, която дава 

информация за наличие на лисици, зайци, диви свине, яребици, пъдпъдъци, 

язовци, белки, невестулки. От пойните птици се среща чучулигата, жълтата 

овесарка, кукувицата, а от непойните птици –синята гарга, папунякът и др. 

Информацията, предоставена от РИОСВ-Монтана, относно 

биоразнообразието в защитена зона „Цибрица”, е дадена в Приложение 2. 
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2.12.11. Ландшафт 

Ландшафт означава територия, специфичният облик и елементите на която 

са възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и /или 

човешки фактори. 

Ландшафт е специфична географска територия представляваща система от 

всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни), 

която се променя във времето под влиянието на природните фактори и човешката 

дейност. 

Ландшафт е земегледка, взаимосвързана съвкупност от природни 

(релеф,почви,растителност,вода,скали,въздух)и изкуствени (антропогенни, 

инженерни съоръжения и архитектурни елементи) компоненти. 

Ландшафт е общ изглед на дадена местност (пейзаж), който по външния си 

облик се отличава от съседните.  

Изключително преобладаващи на територията на община Якимово са 

големите равнинни земеделски ландшафти. 

Специфичен за територията е ландшафтът на защитена зона „Цибрица”. 

Урбанизираните ландшафти в община Якимово се отличават с характерния 

облик на полските села. 

Микроязовирите и р. Душилница създават около себе си малки водни 

ландшафти. 

2.12.12. Диагноза 

На територията на община Якимово не се наблюдават сериозни 

замърсявания, както и извъннормени екологични показатели. 

Съществува риск от замърсяване на почвите и водите вследствие 

прекомерната употреба на изкуствени торове, хербициди и пестициди. 

При неправилно провеждане на агро-мелиоративните мероприятия 

съществува ограничен риск от ветрова ерозия на почвата. 

Съществува известен риск от наводнения при обилни валежи вследствие 

обезлесяването и съответно на ветровата и водната ерозия на почвата. 
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На територията на общината има една защитена територия. 

Ландшафтът е предимно равнинен земеделски. 

2.13. Културно наследство – анализ 

За изработването на част „Културно наследство“ към ОУПО Якимово 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 – Монтана (РИМ – Монтана); 

Министерство на отбраната (областен регистър „Военни паметници“ в област 

Монтана). Допълнително е събрана и конкретизирана информация от и чрез огледи 

и посещения на обекти на място, от местно население, община Якимово, музейна 

сбирка в с. Якимово, местни археолози и историци. 

Копия от официално предоставените данни са приложени към настоящата 

документация на ОУПО Якимово. (Приложение 1). 

2.13.1. Недвижими културни ценности 

Според предоставената информация от Националния институт за недвижимо 

културно наследство (НИНКН), НАИМ-БАН, РИМ-Монтана и регистъра на военните 

паметници, недвижимите културни ценности на територията на община Якимово са 

30 броя. От тях 5 бр. са архитектурно-строителни (като една от тях е и 

художествена), 19 бр. са археологически, 3 бр. са исторически и 3бр. са военни 

паметници. Някои от тези обекти попадат в повече от един списък. 

За целите на настоящата разработка – ОУПО Якимово – на обектите от 

различните списъци на недвижимите културни ценности е дадена единна 

номерация. Същата номерация е използвана и в графичната част на проекта. 

Обект No. 1: 
ЦЪРКВА „Св.ПЕТКА БЪЛГАРСКА” (с. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

Обект No. 2: 
ЛОБНО МЯСТО НА СЕПТЕМВРИЙЦИ, 200м северно (с. ДЪЛГОДЕЛЦИ) 
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Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

Обект No. 3: 
КЪЩАТА НА АНГЕЛ КАРАБАДЖАШКИ (с. ДЪЛГОДЕЛЦИ) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

Обект No. 4: 
КЪЩАТА НА ВЪРБАН ГЕРГОВ МИНОВ (С. ДЪЛГОДЕЛЦИ) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

Обект No. 5: 
АНТИЧНО СЕЛИЩЕ м.”ГЛОЖАКА” (с. КОМОЩИЦА) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН), 
рег.карта 0200064  

Обект No. 6: 
АНТИЧНО СЕЛИЩЕ м. „КОЖАРСКО” (с. КОМОЩИЦА) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН), 
рег.карта 0200065  

Обект No. 7: 
АНТИЧНО СЕЛИЩЕ м.”СЕЛИЩЕ” (с. КОМОЩИЦА) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН), 
рег.карта 0200066  

Обект No. 8: 
КЪЩАТА НА СИМ. БОНОВ (кв.17, УПИ V), (с. КОМОЩИЦА) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

Обект No. 9: 
СРЕДНОВЕКОВНА И АНТИЧНА КРЕПОСТ – СЕЛИЩЕ м.”ГРАДИЩЕ“, 
(с. ЯКИМОВО) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН), 
рег.карта 0200073  

Обект No. 10: 
АНТИЧНА СГРАДА – В СТАДИОНА, (с. ЯКИМОВО) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН), 
рег.карта 0200061  

Обект No. 11: 
АНТИЧНО И СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ – ДО СТАДИОНА, (с. ЯКИМОВО) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН), 
рег.карта 0200060  

Обект No. 12: 
ЛОБНО МЯСТО НА СЕПТЕМВРИЙЦИ ОТ 1923г., м.”Търньовото”, 
(с. ЯКИМОВО) 
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Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

Обект No. 13: 
УЧИЛИЩЕТО В ЦЪРКОВНИЯ ДВОР (с. ЯКИМОВО) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

Обект No. 14: 
ЦЪРКВАТА „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”, (с. ЯКИМОВО) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

Обект No. 15: 
МОГИЛА – м.”ЛЪКАТА”, (с. ЯКИМОВО) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН), 
рег.карта 0200070  

Обект No. 16: 
АМФИТЕАТЪР  ДО РЕКАТА, (с. ЯКИМОВО) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 
При проучването за целите на ОУПО местоположението му не е установено. 

Обект No. 17: 
ШЕСТОЪГЪЛНА ПИРАМИДА – р. ЦИБРИЦА, (с. ЯКИМОВО) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 
При проучването за целите на ОУПО местоположението му не е установено. 

Обект No. 18: 
ГРАДИЩЕ – м.”ГРАДИЩЕ”, (с. ЯКИМОВО) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 
При проучването за целите на ОУПО местоположението му не е установено. 

Обект No. 19: 
(с. ДЪЛГОДЕЛЦИ) 

Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН), рег.карта 0200075  

Обект No. 20: 
 (с. ДЪЛГОДЕЛЦИ) 

Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН), рег.карта 0200076  

Обект No. 21: 
 (с. КОМОЩИЦА) 

Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН), рег.карта 0200067  

Обект No. 22: 
(с. КОМОЩИЦА) 

Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН), рег.карта 0200068  

Обект No. 23: 
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(с. КОМОЩИЦА) 

Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН), рег.карта 0200069  

Обект No. 24: 
(с. КОМОЩИЦА) 

Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН), рег.карта 10000954  

Обект No. 25: 
(с. ЯКИМОВО) 

Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН), рег.карта 0200071  

Обект No. 26: 
(с. ЯКИМОВО) 

Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН), рег.карта 0200072  

Обект No. 27: 
(с. ЯКИМОВО) 

Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН), рег.карта 0200074  

Обект No. 28: 
ВОЕНЕН ПАМЕТНИК, с.ЯКИМОВО 

 

Обект No. 29: 
ВОЕНЕН ПАМЕТНИК, с.ЯКИМОВО 

 
Обект No. 30: 
ВОЕНЕН ПАМЕТНИК, с. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ 

Информацията от НИНКН, НАИМ-БАН, РИМ-Монтана и регистъра на 

военните паметници е представена в (Приложение 1). 

2.13.2. Движими културни ценности 

През 1972 г. край Якимово е открито сребърно съкровище (сега се съхранява 

в НИМ в София). Състои се от 4 конични купи, кантарос, 2 масивни гривни с краища 

змийски глави и 2 апликации (Приложение 1). Всички предмети са изработени от 

сребро, чрез съчетание на местни и елински техники на металобработване. 

Съкровището датира от ІІ-І в. пр. Хр. и е свързано най-вероятно с изкуството на 

скордиските (смесено трако-келтско население в дн. СЗ България и източна 

Сърбия). 

Коничната сребърна купа от Якимовското съкровище принадлежи към най-

разпространения тип съдове от времето на късния елинизъм. Подобни вази са 

открити из целия древен свят и датират главно именно от периода II-I в. пр. н. е. По-
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редки са купите с фигурални изображения по стените. Съдът от Якимово е 

интересен с образа на конник, който — макар и доста фрагментиран — дава 

представа за изкуството по нашите земи през този период. Цялата му моделировка, 

вниманието към подробностите, йератичността на позите, грубото позлатяване, 

широкото използване на насечката — са характерните белези на този стил, който 

не трябва да се свързва с определена етническа група, а принадлежи на една 

огромна интернационална културна общност. В образа на конника може да видим 

промеждутъчното звено между конния герой от тракийските паметници от V-IV в. 

пр. н. е. и хилядите оброчни плочки от римската епоха. 

Към движимите културни ценности спадат и 781-те археологически и 

етнографски експоната на музейната сбирка към читалището в с. Якимово.  

2.13.3. Нематериално културно наследство 

Характерен традиционен занаят от миналото в региона е тухларството. 

Съборът на Якимово се провежда през май или юни, неделята след Спасов 

ден. 

Съборът на Дългоделци се празнува всяка година в последната неделя на 

октомври. 

Съборът на Долно Церовене се провежда първата неделя на месец 

октомври. 

Интересни обичаи се спазват при празнуването на Йордановден, Ивановден, 

Тодоровден (Тудоров ден). 

2.13.4. Диагноза 

 От събраната информация и направените допълнителни проучвания за 

целите на ОУПО Якимово става ясно, че територията на общината е наситена с 

богато и разнообразно културно-историческо наследство от различни исторически 

епохи и периоди. Има сведения за наличие на живот и съответно селища, крепости 

и други  укрепителни съоръжения от медно-каменната епоха, бронзовата епоха, 

желязната епоха; тракийски и римски период; през Средновековието и Първа 

българска държава до наши дни. Основно селищата са разположени в по-голямата 

си част по поречието на реките Цибрица и Душилница. Най – много следи от 

тракийски, римски и средновековни селища има около с. Якимово (около р. 
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Цибрица), следвано от с. Комощица (около р. Душилница) и с. Дългоделци (отново 

около р. Цибрица).  Видими свидетелства в момента на място за наличието на 

археологически обекти са единични могили, останки от битова (и по-малко 

строителна) керамика, единични случаи на фрагментарни зидове и стени. 

В по-голямата си част обектите на недвижимото културно наследство не са 

конкретно идентифицирани, поддържани и известни като такива. Обектите НКЦ не 

са геодезически заснети и идентифицирани, в резултат на което отразяването им в 

графичните материали е приблизително, на базата на предоставените данни от 

НИНКН, НАИМ-БАН и РИМ-Монтана, допълнени по възможност с теренни огледи и 

посещения на място в рамките на разработването на ОУПО. 

За обектите на НКН не са определени защитени територии, гарантиращи 

тяхното опазване и не са изработени устройствени режими, съгласно Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ на МРРБ. 

Наличните недвижими културни ценности не са достатъчно проучени и 

съответно експонирани и популяризирани. 

Към момента съществуващите обекти на културното наследство не са 

предмет на туристически интерес и не са включени в подходящи културни 

маршрути, вследствие на подчертаната им непроученост. 

Многогодишната липса на систематизирани и регламентирани 

професионални проучвания, липсата на определени охранителни зони, на правила 

и режими на опазване на конкретните обекти, безстопанствеността, както и 

интензивната земеделска дейност са компрометирали до голяма степен обектите 

на недвижимото културно наследство. 

 Необходимо е спешно възлагане на специализирани проучвания, разработки 

и планове от компетентните и/или правоимащи органи на съответните екипи от 

специалисти в областта на КИН.  

2.14. Планова и проектна обезпеченост на територията – анализ 

2.14.1. Осигуреност с действащи устройствени планове 

 За територията на община Якимово няма и никога не е имало общ 

устройствен план. 
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 Застроителен план има изработен за с. Якимово, но практически е 

неизползваем. 

 Действащите планове за територията на общината са следните: 

• Кадастрален и регулационен план село Якимово, одобрен със ЗАПОВЕД 

№1721 от 25.06.1969г. 

• Кадастрален и регулационен план село Дългоделци, одобрен с – Улична 

Регулация – УКАЗ №83 от 1927г. и Дворищна Регулация – ЗАПОВЕД №726 от 

1927г. 

• Разширение строителен район с. Дългоделци – одобрен на 18.01.1962г. 

• Кадастрален и регулационен план село Долно Церовене, одобрен с – 

Улична Регулация – УКАЗ №72 от 1925г. и Дворищна Регулация – ЗАПОВЕД 

№747 от 1925г. 

• Разширение строителен район с. Долно Церовене – одобрен на 

09.03.1958г. 

• Кадастрален и регулационен план село Комощица, одобрен със ЗАПОВЕД 

№2183 от 03.09.1915г. 

• Изменение на регулационен план и ново образувани квартали село 

Комощица одобрен със ЗАПОВЕД №7898 от 18.12.1952г. 

• Парцеларни планове село Якимово одобрени със ЗАПОВЕД №111 от 

1994г. на: 

- Стопански двор №1 

- Стопански двор №2 

- Стопански двор №3 

- Машинен двор 

- Птицеферма  

- Овцеферма 

- Бригаден стан 

• Кадастрални планове село Комощица, одобрени със ЗАПОВЕД №1 от 

1995г. на: 
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- Зърносушилна 

- Бензиностанция 

• Парцеларни планове село Дългоделци на: 

- Стопански двор 

- Машинен двор 

- Ремонтна база 

- Свинеферма 

За Дългоделци не е запазена заповедта, с която са одобрени плановете. За 

Долно Церовене няма съхранени планове в архив на община на стопански дворове. 

Стопанските дворове са  в землищата на селата, но има някои, които са в 

регулация. 

За общината няма изработена и одобрена кадастрална карта, както и 

създадени цифрови модели на населените места. 

Единствените актуални и действащи цифрови модели за територията на 

общината са картите на възстановената собственост (КВС). 

2.14.2. Одобрени големи инвестиционни и инфраструктурни проекти 

За територията на общината има твърде слаб инвестиционен интерес. Няма 

одобрени големи инвестиционни и инфраструктурни проекти.  

За селата Долно Церовене и Дългоделци има проекти за реконструкция на 

водопроводната мрежа. 

Има един одобрен инвестиционен проект за производство на енергия от ВЕИ 

(биогаз от дървесина) на територията на с. Долно Церовене. 

2.14.3. Диагноза 

Твърде слаба и неактуална планова обезпеченост на населените места и 

общината като цяло, което възпрепятства както частния инвестиционен интерес, 

така и възможността за кандидатстване за финансиране от различните 

еврофондове и държавния бюджет 

Липсва кадастрална карта, както и цифрови модели на населените места 

Действащите устройствени планове са физически и морално остарели 
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Липсват големи инфраструктурни и инвестиционни проекти. 

3. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА ЯКИМОВО 

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 (ЗУТ и Наредба № 8 на МРРБ), както и на Плановото задание за ОУП на 

община Якимово,  се изработва тривариантна прогноза за част „Демография. 

Отчитайки степента на влияние на факторите със стимулиращ и със задържащ 

фактор се предлагат следните варианти на прогнозите: 

• Песимистичен вариант; 

• Тенденциален вариант; 

• Относително оптимистичен вариант. 

Прогнозите, на базата на които се разработва и самият проект на ОУП на 

община Якимово са съобразени с  прогнозния срок за действие на ОУП. В  

Плановото задание за изработване на ОУП на общината е заложен  прогнозен  

хоризонт 2030 г.,  

И при трите варианта на демографската прогноза се залага основно 

въздействие да имат задържащите фактори за развитието на населението. Тяхното 

влияние е с различна степен на проявление при отделните варианти. Важно 

уточнение, което следва да се има предвид при демографската прогноза за община 

Якимово, е че тя е съобразена с тенденциите в очакваното развитие на 

населението, заложени в демографските прогнози за страната и за област 

Монтана, изработени от Националния статистически институт. Тези тенденции, 

заложени като ориентир в демографската прогноза са съобразени с досегашните 

тенденции в развитието на населението на община Якимово в изминалия 11 

годишен период – 2001 -2012 г. 

В основата на прогнозните разчети за броя на населението, както и за 

неговата възрастова структура се залагат предвижданията за: 
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− Повъзрастовата раждаемост (със съответните натрупвания във времевите 

етапи на прогнозния период); 

− Повъзрастовата смъртност на населението, свързана с процесите на 

застаряването на населението и влиянието на социално-значимите 

заболявания на населението; 

− Миграцията на населението. 

В съответствие с възприетия методически подход, прогнозните разчети за 

демографското развитие на община Якимово до 2030 г. се предлагат по 

определените три варианта, а именно: 

− Песимистичен вариант, базиран на очакваното влияние на фактори, 

свързани с относително неблагоприятно  развитие на социално-

икономическия комплекс на общината и продължаващо влошаване на  

демографските процеси; 

− Тенденциален, при който е заложено  запазване на тенденциите от 

досегашното демографско, социално-икономическо и инфраструктурно 

развитие на община Якимово; 

− Умерено оптимистичен вариант, основаващ се на вероятностното 

доминиращо влияние на фактори, които ще оказват относително 

благоприятно въздействие върху  демографските процеси (основно на 

очаквано по-благоприятно развитие на естествено възпроизводство на 

населението) и на икономиката развитие на модерен аграрен сектор, 

развитие на съвременна техническа и социална инфраструктура и др. 

 При прогнозиране на демографското развитие на община Якимово  се 

използват класическите демографски методи за прогнозиране. Тези чисто 

демографски методи на прогнозиране се съпоставят с очакваните въздействия и на 

фактори с подчертан социално-икономически характер. 

 Важна особеност на демографската прогноза за община Якимово (и по трите  

варианта)  е, че се залагат не много различаващи се   прогнозни предвиждания за 

числовите величини на  коефициента на фертилност (определя се от контингента 

жени в детеродна възраст), брачността, броя на  живородени момичета и др. 

Причината за това е,  че в прогнозния период (до 2020 -2030 г.) 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  
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промени и в броя на жените във фертилна  възраст  след 2020 г. Очакванията са 

коефициентът на интегрална фертилност да се стабилизира между 1,45-1,50. 

Както бе отбелязано, като сравнителни ориентири в демографската прогноза 

на общината  са приети  прогнозните разчети в демографските прогнози  на 

страната и на област Монтана, разработена от НСИ. Тези тенденции са негативни и 

показват, че броят на населението дори и при оптимистичните варианти ще 

намалява.  

Като цяло, прогнозите и по трите варианта  са с хипотезен характер и отчитат  

сегашната динамика на отрицателен, естествен и механичен прираст и очакваните 

тенденции  в раждаемостта, смъртността, а така също и предвижданията за 

фертилността на жените, заселванията и изселванията.  

По отделните  варианти  на демографската прогнозата,  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 – 1,45-1,50 

- Тенденциален вариант - 1,50 - 1,55; 

- Оптимистичен вариант – 1,55- 1,60 

• Общата раждаемост  

- Песимистичен вариант –8,5 – 8,7‰ 

- Тенденциален вариант – 8,9- 9,1‰ ; 

- Оптимистичен вариант – 9,1 -9,3‰ 

• фертилност   

- Песимистичен вариант – 34-35‰; 

- Тенденциален вариант – 36-38‰; 

- Оптимистичен вариант – 39-40‰; 

• задържане на общата смъртност на населението – и по трите 

варианта -  20,0- 21,0‰ 

• запазване на средната продължителност на живота –  и по трите 

варианта  около 72 -73 години; 

По отношение на механичния прираст се приема хипотезата, че ще се 

осъществява балансирано проявление на заселванията и изселванията. В този 
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смисъл, в демографската прогноза не се отдава голямо значение на влиянието на  

механичния прираст. 

3.1.1.2. Прогноза за броя на населението по варианти 

Чрез прилагане на прогнозните стойности на посочените демографски 

показатели е определена и прогнозата за общия брой на населението на община 

Якимово  по трите варианта.  Тя е посочена в таблица 21. 

Таблица  21 
Прогноза за броя на населението на община Якимово за периода 2015-2030 г. (по 
варианти) 

 
 
 
Прогнозен 
хоризонт по 
години 

Варианти на прогнозата  
(брой) 

I вариант  
(при хипотеза за 
относително 
забавяне)* 
песимистичен 

II вариант  
(при хипотеза за 
конвергентност)* 

 
тенденциален 

III вариант  
(при хипотеза  за 
(относително 
ускоряване)* 
умерено 
оптимистичен 
 

2013 г. -състояние 4220 4220 4220 
2015 г. - прогноза 4068 4107 4145 
2020 г. - прогноза 3877 3960 4066 
2025 г. - прогноза 3680 3762 3865 
2030 г. - прогноза 3497 3588 3780 
*Наименования на вариантите на демографската прогноза на НСИ 

По населени места, прогнозата за броя на населението по отделните варианти е 

както следва:  

� Песимистичен вариант 

            Както бе посочено, това е най-неблагоприятния  за развитие на 
общината вариант на демографската прогноза. При него е заложено най-
съществено намаляване на броя на населението в общината. При този вариант 
засегнати са и четирите села. Данните за прогнозния брой на населението са 
представени в таблица 22. 
                                                                                                                           

   Таблица 22 
 
Прогноза за броя на населението на община Якимово  за периода 2015-2030 г.  
 по населени места – песимистичен вариант 

Населени места 

Брой- 
отчет 

Прогноза  за броя на населението към: 

2012 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Община Якимово 4220 4068 3877 3680 3497 

с.Долно Церовене 825 790 750 720 675 
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с.Дългоделци 835 807 764 733 695 

с.Комощица 900 873 830 782 737 

с.Якимово 1660 1598 1533 1445 1390 

� Тенденциален вариант  

Прогнозата за броя на населението по посочения вариант е представена в таблица 

23. 

                                                                                                       Таблица 23 

Прогноза за броя на населението на община Якимово  за периода 2015-2030 г.  
 по населени места – тенденциален  вариант 

Населени места 

Брой- 
отчет 

Прогноза  за броя на населението към: 

2013 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Община Якимово 4220 4107 3960 3762 3588 

с.Долно Церовене 825 798 769 748 699 

с.Дългоделци 835 816 796 748 717 

с.Комощица 900 888 854 802 767 

с.Якимово 1660 1605 1541 1464 1405 

Прогнозните разчети за възрастовата структура на населението по 

тенденциалния вариант на прогнозата за община Якимово  се основават на 

хипотезата, че броят на  населението в под трудоспособна възраст (Виж таблица  

25) ще продължи да намалява за сметка на това в трудоспособна и в над 

трудоспособна възраст. Този вариант на възрастовата структура е неблагоприятен 

за демографското развитие на населението, защото ограничава възможностите за 

неговото нарастване по естествен път.   

� Умерено оптимистичен вариант 

          За целите на ОУП като относително по-благоприятен се очертава умерено-

оптимистичния вариант на демографската прогноза. Този вариант се използва при 

разработване и на останалите прогнозни разчети. Динамиката в броя на населението 

за прогнозния хоризонт на ОУП  общо за общината и по населени места е 

представена в таблица 24. 

Таблица 24 
Прогноза за броя на населението на община Якимово  за периода 2015-2030 г.  
 по населени места – умерено оптимистичен   вариант 

Населени места 

Брой- 
отчет 

Прогноза  за броя на населението към: 

2013г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Община Якимово 4220 4145 4066 3865 3780 
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с.Долно Церовене 825 810 780 755 720 

с.Дългоделци 835 820 821 760 745 

с.Комощица 900 895 880 840 825 

с.Якимово 1660 1620 1585 1510 1490 

Числовите стойности на разчетите за броя на  населението, по умерено 

оптимистичния вариант на прогнозата за община Якимово,  се основават 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, независимо 

че залага намаляване на броя на населението   е по-благоприятен за развитие на 

населението в общината, защото се базира на стимулиране на  възможностите за 

неговото нарастване по естествен път. 

3.1.1.3. Прогноза за възрастовата структура на населението 

При прогнозата за възрастовата структура на населението са отчитани 

фактори като естественото движение на населението, средната продължителност на 

живота и прогнозата за общия брой на населението.   

Прогнозата за стандартната възрастова структура на населението по трите 

варианта на прогнозата е представена в таблица 25 

Таблица 25 
Прогнозни разчети за броя на населението по стандартните възрастови групи в 
община Якимово -2030 г. (по варианти на прогнозата) 

 
 
 
Варианти на прогнозата 

Прогноза за броя на населението по възрастови 
групи 

О
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н
а

 
в

ъ
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Умерено  оптимистичен  3780 540 1990 1250
Тенденциален 3588 480 2028 1080
Песимистичен 3497 457 2030 1010

Прогнозните разчети за възрастовата структура на населението по умерено 
оптимистичния  вариант на прогнозата за община Якимово   към 2030 г. са 
следните: 

- население в под трудоспособна възраст общо за общината – 540 д.;  
в т.ч. за  с. Якимово       –  220 д.; 
               с. Д. Церовене  – 160 д.; 
               с. Дългоделци   – 75 д.; 
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               с. Комощица     – 85 д.    
- население в  трудоспособна възраст общо за общината – 1990 д.;  

в т.ч.   за  с. Якимово       –  740 д.; 
                 с. Д. Церовене  – 360 д.; 
                 с. Дългоделци   – 430 д.; 
                 с. Комощица     – 460 д  

- население в над  трудоспособна възраст  - общо за общината – 1250 д.; 
 в т.ч. за  с. Якимово       –  530 д.; 
                 с. Д. Церовене  – 200 д.; 
                 с. Дългоделци   – 240 д.; 

                                   с. Комощица     – 280  д 

3.1.1.4. Прогноза за икономически активното население 

Таблица 26 
Прогноза за броя на икономически активното население на община Якимово   по 
възприетите варианти на демографската прогноза за периода 2012-2030 г. 

 
 Показатели /варианти 

Стойност към: 
2013 г. 
състояние 

2020 г. 
прогноза 

2030 г. 
прогноза 

Песимистичен  вариант 
Коефициент на безработица (%) 67,2 30,0 25,0 
Коефициент на заетост (%) 31,4 33,0 35,0 
Коефиц.  на иконом. активност (%) 25,7 27,0 35,0 
Икономически активно население 
(брой) 

1367 1280 1220 

Тенденциален  вариант 
Коефициент на безработица (%) 67,2 28,0 20,0 
Коефициент на заетост (%) 31,4 34,0 36,0 
Коефиц.  на иконом. активност (%) 25,7 32,0 37,0 
Икономически активно население  
(брой) 

1367 1310 1240 

Умерено оптимистичен   вариант 
Коефициент на безработица (%) 67,2 24,0 15,0 
Коефициент на заетост (%) 31,4 35,0 37,0 
Коефиц.  на иконом. активност (%) 25,7 35,0 40,0 
Икономически активно население  
(брой) 

1367 1350 1280 

Отчитайки стратегическите насоки за социално-икономическото развитие на 

общината в срока на действие на ОПР, които дават приоритет на развитието на 

аграрния сектор и на промишлени дейности (базирани на малки производствени 

структури)  за преработка на селскостопанските суровини се предвиждат и 

определени промени в секторната структура на заетостта. Тъй като бъдещото 

развитие на икономиката на общината се обвързва с максималното използване на 

разполагаемите териториални и човешки ресурси, на потенциалите за социално-

икономическо развитие се предлага секторната структура на наетите лица само по 
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най-благоприятния вариант на прогнозата – умерено-реалистичния. Тя е отразена в 

таблица 27. 

Таблица 27 
Прогнозна секторна структура на  наетите лица в община Якимово за периода 
2012-2030 г. – вариант умерено-реалистичен  

Показатели  2012  г. 
Състояние 
(%) 

2020 г.  
Прогноза 
(%) 

2030 г.  
Прогноза 
(%) 

Социално икономически комплекс на 
общината  - общо 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

В т.ч. Първичен сектор(„Аграрен“) 26,4 28,0 29,0 
        Вторичен сектор („Индустрия“) 14,3 16,0 20,0 
         Третичен сектор (“Услуги“) 59,3 56,0 51,0 

Като база за прогнозните разчети е взет броят на заетите лица в социално-

икономическия и инфраструктурен комплекс на общината през 2012 г. – 777 д.  При 

прогнозата на броя на заетите, съпоставени с прогнозния брой на икономически 

активните лица е заложена тенденция за намаляване на високото равнище на  

безработица - в рамките на 25-28% (в първите години от периода 2013 -2020 г., с 

тенденция за намаляване на след  2020 г и до 15-20% (при 40% равнище на 

безработица към 2012 г.). Тези стойности са малки по-високи от  европейските 

равнища на безработица. При прогнозните разчети за броя на общо 

заетите/наетите в община Якимово са ползвани корекционни коефициенти за 

реално незаетите (учащи, безработни, инвалиди и др.) от населението в 

трудоспособна възраст и коефициенти на заетост от населението в под 

трудоспособна и над трудоспособна възраст. 

3.1.2. Прогноза за развитие на икономиката 

3.1.2.1. Селско стопанство 

Първичният сектор (селско, горко стопанство, риболов) запазва своето 

водещо място в бъдещия икономически профил на общината.  Фактори за това са 

разполагаемите природни ресурси (качествени земеделски земи), които се 

използват ефективно за зърнопроизводство, с перспективи и за развитие на 

интензивни култури – зеленчуци, трайни насаждения и др. 

Развитието на аграрния сектор през кризисния период (2007-2011 г.) е с 

положителна динамика. Очертаната тенденция на нарастване на деля на 

произведената продукция - с около 80% е заложена и в прогнозните разчети за 

икономическото развитие на общината. Развитието на интензивно селско 
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стопанство, базирано не само на модерно зърнопроизводство (отглеждане на 

зърнено- хлебни, зърнено- фуражни и технически култури), а и на 

зеленчукопроизводство и на разширяване на площите на трайните насаждения се 

очертава като основен фактор за утвърждаването на първичния сектор във водещ в 

общинската икономика. В прогнозата се залага да продължи очертаната досегашна 

тенденция в няколкократно нарастване на размера на дълготрайните материални 

активи в селското и горското стопанство. Това ще бъде за сметка на увеличаване 

на стойността на инфраструктурата, подпомагаща развитието на селското 

стопанство – и на първо място на напоителните съоръжения, необходими за 

развитието на зеленчукопроизводството и на трайните насаждения, както и на 

друга  инфраструктура, подпомагаща развитието на аграрния сектор.   

В прогнозния период на действие на ОУП на общината, в структурата на 

селското стопанство се залага концепцията , водещи позиции да продължи да  има 

растениевъдството, а животновъдството да  е с допълващи функции.  

Прогнозната вътрешноотраслова структура на аграрния сектор  е следната: 

• Състояние 2011 г. 

− Относителен дял на произведената продукция от  растениевъдството – 

55,6% от общия обем реализиран от отрасъл „Селско стопанство“ 

− Относителен дял на произведената продукция от животновъдството – 

34,6% от общия обем реализиран от отрасъл „Селско стопанство“; 

− Относителен дял на произведената продукция от  други дейности – 9,8% 

от общия обем реализиран от отрасъл „Селско стопанство“ 

• Прогноза 2030 г. 

− Относителен дял на произведената продукция от  растениевъдството – 

60,0% от общия обем реализиран от отрасъл „Селско стопанство“; 

− Относителен дял на произведената продукция от животновъдството – 

35,6% от общия обем реализиран от отрасъл „Селско стопанство“; 

− Относителен дял на произведената продукция от  други дейности – 4,4% 

от общия обем реализиран от отрасъл „Селско стопанство“ 

� Прогноза за структурата на растениевъдството 

В прогнозния срок на действие на ОУП на община Якимово, водещата  

специализация на селското стопанство ще продължи да е в сферата на  

зърнопроизводството. То ще е ориентирано предимно към отглеждане на 

зърнено- хлебни, зърнено - фуражни и технически култури.  Посевните  площи, 
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предвидени за развитие на зърнопроизводство се предвижда да бъдат в 

следните размери: 

• Състояние – 2011 г. – около 137000 дка, или 67,2% от селскостопанския фонд 

на общината; 

• Прогноза – 2030 г. -  140 000 дка, или 68,6% от селскостопанския фонд на 

общината 

В структурата на посевните площи с най-голям относителен дял ще 

продължат да бъдат площите, предвидени за отглеждане на пшеница, маслодаен 

слънчоглед и царевицата за зърно, които към 2030 г. ще заемат около 84-86% от 

общата посевна площ. 

Запазването на сегашната структура на отглежданите култури в 

растениевъдството и през следващите години ще утвърждава относително  

моноструктурния характер на този подотрасъл на селското стопанство.  

В ОУП на общината се предвижда да бъдат създадени устройствени условия 

за осъществяване на  определена промяна, изразяваща се в използване на 

териториалните (поземлени) и природо-климатични условия за отглеждане  и на 

други селскостопански култури. Проучванията в това отношение показват наличие 

на условия за развитие на зеленчукопроизводство и за разширяване на площите 

на  трайните насаждения. 

Възможностите за развитие на зеленчукопроизводството са подценявани, 

както поради липсата на традиции, така и на инвестиционна инициатива. 

Благоприятни условия за отглеждане на зеленчуци  има  по поречието на  р. 

Цибрица в землищата на селата Якимово, Дългоделци и Долно Церовене. 

Прогнозните разчети са към 2030 г. площите за отглеждане на зеленчуци да бъдат 

в размер на 1000 -1300 дка.  

От трайните насаждения, освен сега застъпените лозови масиви (около 1600 

дка) се очертават възможности за разширяване на площите им до  2500 дка. 

Агротехническите условия са подходящи и за създаване на нови масиви от овощни 

видове – около 800-1000 дка.  

Една от стратегическите насоки в развитието на селското стопанство в 

община Якимово  (обект на ОУП), свързана с развитието на интензивни култури  е 

разширяване на размера на поливните площи (вкл. и създаване на нови площи с 

капково напояване).. С това се създават условия за развитие на 
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зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството и на нови дребни   трайни 

насаждения –  ягоди, броколи и др..   

Предпоставка за развитие на зеленчукопроизводството и на трайните 

насаждения като направление в селското стопанство е осигуряване на 

възможности за разширяване на поливните площи. Освен от съществуващите 

микроязовири, вода за поливане може да бъде осигурявана и от р. Цибрица.   

Комасирани масиви за зърнопроизводство. В прогнозата се залага водещи 

функции да имат земеделските стопанства с размер на използваемите земеделски 

площи над 500 дка, които към 2030 г. ще обхващат над 95-98% от обработваемите 

площи при около 90% през 2011 г. При зеленчукопроизводството и трайните 

насаждения средните размери на земеделските стопанства  са значително по-

малки по отношение на използваемите земеделски площи – 5-10 дка за 

зеленчукопроизводството и 50-100 дка за трайните насаждения. 

Зоната за интензивно земеделие   включва територии по прилежащи на  р. 

Цибрица в землищата на селата Якимово, Дългоделци и Долно Церовене. В нея е 

могат да се обособят няколко малки подзони, специализирани за 

зеленчукопроизводство, за трайни насаждения, вкл. и за дребни трайни 

насаждения 

� Прогноза за структурата на животновъдството 

През следващите години, животновъдството ще продължи да се развива 

като второстепенен  подотрасъл на селското стопанство. Преобладаващ характер 

ще има отглеждането на селскостопански животни в домашните дворове, като 

продукцията ще с основно предназначение – самозадоволяване на домакинствата.  

С ОУП на общината се предлагат устройствени условия и възможности за 

развитие на стоково ориентирано животновъдство, чрез осигуряване на 

необходимите терени за изграждане на животновъдни ферми. Условията и 

възможностите са за кравеферми, птицеферми, които се базират на възможността 

за осигуряване на фуражна база. Добри са и възможностите за развитие на 

пчеларството. 

Перспективите за развитието на животновъдството се разглеждат и от гледна 

точка на ролята му като суровинен източник за малки промишлени  производства  

на храни от животински произход. 
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За нуждите на аграрното производство  в община Якимово  в проекта на ОУП 

се резервират терени за изграждане на нова съпътстваща селскостопанското 

производство  обслужваща и бизнес – инфраструктура.  Това са обекти за 

обслужване на машинния парк, складове за препарати за  биологична и растителна 

защита, биологично подхранване (торене), складове за съхранение и обработка на 

семена, производствени обекти за  преработка на земеделска продукция и др. 

Необходимите терени за устройственото решение на тази инфраструктура  следва 

да бъде териториално така ситуирана, че да бъде транспортно достъпен за 

населените места от цялата община. 

3.1.2.2. Вторичен сектор (промишленост) 

 Насоките за развитие на вторичния сектор (преработващата промишленост), 

отчитани в работната хипотеза са свързани с  възможностите за по-нататъшното 

развитие на промишлените функции на общинския център и на с. Долно Церовене 

(Дългоделци)???. В работната хипотеза  не се залага  идеята за развитие  на други 

центрове с малки индустриални производства. Промишлените функции се залагат 

като съпътстващи на аграрните функции на населените места в общината. 

 В структурата на преработващата промишленост основно място се предвижда 

да заемат “микро” и  “малки” предприятия в сферата на хранително-вкусовата 

промишленост. Новоизгражданите преработващи предприятия на селскостопански 

сурови ще се ориентират към първичната и дълбочинната им  преработка.   

Незаета ниша за развитие на добивната промишленост в общината е 

свързана с развитие на алтернативни възобновяеми енергийни източници, основно 

от  слънчева (соларна) енергия. По отношение на сумарната средногодишна 

стойност на слънчевото греене община Якимово попада в зона А от територията 

на страната (под 1 450 kWh/m2). Терените върху които следва да се изграждат 

подобни мощности следва да са непригодни за друга дейност.  

 Предвижданията са за изграждане на малки преработващи предприятия в 

сферата на хранително-вкусовата промишленост като: 

- Модерна рафинерия за растителни масла; 

- Мелничарско предприятие 

- Хлебопроизводство; 

- Цех за шоково замразяване на плодове и зеленчуци; 
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- Малка винарна и др. 

3.1.3. Прогноза за развитие на обитаването 

Прогноза за развитието на обитаването трябва да представи вероятното 

бъдещо развитие на разглежданата функционална система и нейните 

пространствено-структурни особености, качествени характеристики и количествени 

показатели.  

 Прогнозните разчети за обитаването следва да бъдат обосновани при 

отчитане на: 

− общия наличен жилищен фонд в общината и в отделните населени места; 

− жилищната задоволеност на населението от общината; 

− физическата характеристика на разполагаемия жилищен фонд; 

− нормативната потребност от жилища и др.  

    При определяне на потребностите от жилища се изчислява (на нормативен 

принцип) жилищното потребление. Същото се съпоставя наличието на годния 

жилищен фонд и като резултат се извежда наличието на жилищни дефицити, или 

наличието на жилищен излишък. 

Анализът на жилищното задоволяване, физическите параметри и другите 

характеристики на жилищния фонд показват, че в общината няма недостиг  на 

жилища и на жилищна площ. Нещо повече, в общината има твърде висок брой 

необитаеми жилища, а параметрите на обитаемите жилища осигуряват нормите за 

жилищен стандарт.  

 При разработване на прогнозата за функционална  подсистема „Обитаване“ 

са отчитани и качествените параметри  на наличния жилищен фонд. Възприета и 

тезата, че необитаемите жилища, също трябва да бъдат отчитани  в прогнозните 

разчети за потребността от жилища и жилищна площ. 

Прогнозните разчети за потребността от жилища в община Якимово са 

определени на при прилагане на следните стандарти за жилищно задоволяване: 

− жилища на 1000 д.   от населението – 470 бр. (брой обитатели на 1 

жилище – 2,1 д.); 

− стандарт за жилищно задоволяване – 1 жилище/домакинство; 

− стандарт за жилищно задоволяване – 1 стая/обитател; 

− стандарт за жилищно задоволяване – 40 м2 РЗП/    обитател (полезна 

жилищна площ). 
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Съгласно демографската прогноза  към края на прогнозния период 2039 г., 

броят на населението на общината се прогнозира да възлиза на 3780 д. (по 

умерено-оптимистичния ѝ вариант). Възприетият стандарт на обитаване е 2,1 

обитатели на жилище, който е съобразен с възрастовата и семейната структура на 

населението на общината. При тези параметри прогнозните потребности от 

жилища за очаквания брой на населението се очертава да бъде както следва: 

• Умерено оптимистичен вариант на прогнозата 

− Прогноза за броя на населението (2030 г.) – 3780 д.; 

− Брой обитатели на 1 жилище – 2,1 д.; 

− Прогноза за необходимия брой жилища – 1800; 

• Тенденциален  вариант на прогнозата 

− Прогноза за броя на населението (2030 г.) – 3588 д.; 

− Брой обитатели на 1 жилище – 2,1 д.; 

− Прогноза за необходимия брой жилища - 1708 

• Песимистичен  вариант на прогнозата 

− Прогноза за броя на населението (2030 г.) – 3497 д.; 

− Брой обитатели на 1 жилище – 2,1 д.; 

− Прогноза за необходимия брой жилища -1665 

Данните за наличния брой жилища към 2011 г. -  3446 бр., от  които 1864 бр. – 

обитаеми показва, че не се очертава недостиг на жилища към края на прогнозния 

период. Ако се вземат предвид и степента на благоустроеност на наличните 

жилища – електрифицирани, с баня и др. (в т.ч. и сред необитаемите жилища) се 

установява, че с наличния брой жилища се задоволяват прогнозните потребности, 

като остава и определен излишък от такива.  

Прогнозата за потребността от полезна жилищна площ  се определя на 

базата на технико-икономическия параметър  - 85-90 м2 средна РЗП на жилище. 

Прогнозните потребности от полезна жилищна площ в общината по различните 

варианти на прогнозата  към 2030  г. са както следва: 

− Умерено-оптимистичен вариант – 153000 – 162000 м2; 

− Тенденциален вариант  - 145200 – 153700 м2; 

− Песимистичен вариант – 133200 – 149800 м2. 

Посочените прогнозни потребности от полезна жилищна площ са доста под 

наличните към 2011 г. площи – 250947 м2 (полезна жилищна площ) и 191297 м2 

(жилищна площ).  Дори при снос на жилища с ниски качествени характеристики 
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(стари жилища, неблагоустроени, изградени от строителен материал с ниски 

качества и др.) остатъчните жилища с добри качествени характеристики 

надхвърлят прогнозните разчети.   

Прогнозните разчети за потребността от жилища показват, че не се налага 

разширяване на селищните територии за целите на функционална система 

„Обитаване“. В това отношение се удовлетворяват оптималната на застроеност от 

около 150 жилища/ha. 

Териториалната проекция на прогнозните разчети – по населени места  не 

показва съществени различия в степента на фактическа задоволеност с наличен 

жилищен фонд. По населени места в общината не очертават  потребности от 

изграждане на нови жилища, за да бъдат удовлетворени потребностите а 

населението.  

Основният извод, който е свързан с прогнозата за развитие на функционална 

подсистема “Обитаване”, е че не се очертават съществени потребности от 

изграждане на нови жилища в община Якимово в срока на действие на ОУП – 

2030г.  

3.1.4. Прогноза за развитие на социалната инфраструктура 

Прогнозните проучвания  за развитието на  социални дейности като 

Образование, Здравеопазване, Социално подпомагане, Култура, Спорт  и др. се 

основават на : 

− Работни хипотези за функционално-пространственото прогнозно развитие 

на съответните социални дейности; 

− Прогнозни разчети, разработени на базата на действащите норми и 

нормативи за потребности; 

− Предложения за териториална насоченост на потребностите от нова 

социална инфраструктура, при доказана необходимост и на териториално 

преструктуриране на съществуващата инфраструктура на образованието, 

здравеопазването и др. както и  на прогнозните технико-икономически 

параметри, касаещи развитието на социалната инфраструктура в общината. 

Използваните в прогнозите норми, нормативи и стандарти се диференцират 

се на две основни групи: 

• задължителни, регламентирани в действащата нормативна уредба по 

ТСУ; 
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• работни, ориентировъчни нормативи използвани в комбинация с други 

методи на прогнозиране и отчитащи спецификата във функциите на 

територията . 

Нормите и нормативите за образователната инфраструктура 

(предучилищно обучение), използвани за прогнозата са следните: 

− нормата за пълняемост на 1 група в детските градини – от 18 до 22 деца; 

− норматива за обхват на децата (в % от 100 деца от 3 до 6 годишна 

възраст). 

За нормалното протичане на учебно-възпитателния процес в училищата 

действащи са следните нормативи, определени със Закона за народната просвета, 

с правилника за неговото приложение и с конкретни наредби: 

− Нормативно определен минимум за броя на учениците в една 

паралелка – 8 ученика; 

− Нормативно определен минимум за броя на децата в една група в 

детските заведения – 12 деца; 

От нормативите в сферата на здравеопазването,  като потребности от 

лекари и стоматолози в извънболничната медицинска помощ е прилаган този за  

задължителните нормативи за обхват (пациентска листа на един 

общопрактикуващ лекар и стоматолог). 

− обхват на  пациентите, обслужвани от един  лекар (пациентска листа) – 

долна граница – 800 д. и  горна граница  3000 д.; 

− минимално време за извършване на прегледите – 20 минути; 

− стандарт за бърза и неотложна медицинска помощ – до 30 мин. след 

заявката; 

В сферата на социалните дейности се прилага  нормата за минимален 

брой от 50 самотни възрастни хора, изявили желание за разкриване на звено за 

домашен социален патронаж. 

3.1.4.1. Прогноза за развитие на образованието 

Броят и капацитетът на заведенията за предучилищно обучение и на 

общообразователните училища в общината, са функция от броя на лицата в 

съответните възрастови групи и нормативите за пълняемост на група в детските 

заведения и на паралелка в училищата.  
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Прогнозните разчети за броя на децата,  подлежащи на предучилищно 

обучение към 2020 и 2030  г. и по трите варианта на прогнозата  ще бъде по-малък 

от този в 2012 г. Това е резултат от очакваното развитие на демографските процеси 

в страната и в общината. 

При прилагане на нормите за обхват, броят на децата, които ще бъдат 

обхванати в  образователните институции към 2020 г.  е: 

- детските заведения е около от 100 (песимистичен вариант) до 125 деца 

(умерено оптимистичен вариант); 

- учениците в основното образование –  200 (песимистичен вариант) до 230  

ученика  (умерено оптимистичен вариант); 

- ученици в средното образование – 115 (песимистичен вариант) до 125 

ученика  (умерено оптимистичен вариант) - част от които ще учат в професионални 

и профилирани училища извън община Якимово.  

Към 2030 г. прогнозните разчети за броя на учениците, поради 

прогнозирания по-нисък брой на населението е по-малък от този за 2020 г. Това 

намаление е в несъществени граници. 

Съществуващите  към момента детски заведения и училища са с капацитет 

надхвърлящ значително потребностите на прогнозния брой деца и ученици. Поради 

тази причина не се предвижда разкриване на нови обекти на образователната 

инфраструктура.  

Тъй като част от лицата във възрастовата група от 15 до 18 години ще учат 

извън община Якимово, с прогнозния брой на учениците ще е по-трудно да се 

удовлетворят изискванията за нормален учебно-възпитателен процес (без 

паралелки със слети класове, с паралелки близки до минималния брой ученици и 

др. като напълно реалистични са очакванията в общината да има само едно 

действащо училище. В него ще се обучават учениците от цялата община. 

3.1.4.2. Прогноза за развитие на здравеопазването 

Прогнозата за потребността от лекари и стоматолози в общината се 

обосновава с възприетите нормативи за минималния и максималния  брой  на 

пациентската листа. И по трите варианта на прогнозата наличният броят на 

общопрактикуващите лекари и стоматолози  е в рамките на действащите 

нормативни за удовлетворяване на потребностите на населението от първична 
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извънболнична помощ. Не се налага увеличаване на броя на общопрактикуващите 

лекари и стоматолози, както и тяхното териториално преразпределение. 

3.1.4.3. Прогноза за развитие на спорта 

Аналитичните проучвания за наличните спортни обекти  на територията на 

община Якимово показват, че като брой и площ те са над действащите нормативи 

(5м2/човек открити  и  0,6 м2/човек покрити спортни площи). Същевременно бе 

констатирано, че игрищата и стадионите в селата не са в добро физическо 

състояние, което налага същите да бъдат реновирани.  

3.1.4.4. Прогноза за развитие на социалните дейности 

Анализът на състоянието на дейностите за социално подпомагане на 

територията на община Якимово  показа, че те са развити в съответствие с 

потребностите. Това налага в периода на действие на ОУП да се предвидят 

устройствени решения (резервиране на терени)  за развитие на социални услуги от 

резидентен тип: 

- Дневен център за възрастни хора – капацитет 20 места; 

- Дневен център за социална интеграция и рехабилитация – капацитет 

20 места; 

- Клубове на пенсионера и инвалида – в населените места с население 

над 1000 д. 

- Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена 

изостаналост(лека и умерена степен) с капацитет 15 места; 

- Защитени жилища – 2 бр. с капацитет по 8 места във всяко от тях. 

3.2. Оси на  урбанистичното развитие на общината 

Пространствено йерархичната структура на селищната мрежа на община 

Якимово е резултат от комплексното действие на определени природни и 

антропогенни фактори като: 

• релефа на терена; 

• наличието на  питейна вода; 

• продуктивността и качествата на земеделската земя; 
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• развитие на пътната и транспортната мрежа, осъществяваща връзка на  

тази територия е останалата част от териториите на Дунавската равнина 

и България; 

• развитие на социално икономическата и демографските процеси от кrая 

на ХХ и началото на ХХІ век и др. 

Основен фактор за формиране на селищната мрежа в тази част на Дунавската 

равнина е специфичния геоморфоложки състав на тази територия. Цялата 

територия на Община Якимово  попада в льосовата зона на Дунавската хълмиста 

равнина с нейната специфична хидроложка характеристика с наличието на 

естествени водни източници само по долините на водните течения. Това е 

предопределило формирането на линеарни съсредоточия по дължината на 

речните течения, типична характеристика за мрежата от населени места в 

льосовата зона на Дунавската  хълмиста равнина. 

В настоящия момент в община Якимово се е формирала спецфичната за района 

селищна структура, характеризираща се с една ясно изразена линеарност по остта 

– с.Безденица, с. Долно Церовене, с. Дългоделци, с. Якимово, гр. Вълчедръм, с. 

Разград, с. Златия, с. Игнатово, с. Горни Цибър и с. Долни Цибър на  р.Дунав. 

Встрани, самостоятелно разположено, остава с. Комощица. То може да се 

разгледа, като част от една бъдеща линеарна структура включваща селата по 

поречието на река Душилница – Расово, Комощица, Мокреш и Ботево. За да се 

осъществи функционирането на тази линеарна селищна структура е необходимо в 

перспектива изграждане на пътни връзки на с.Комощица със с. Расово на запад и с. 

Мокреш на изток.  

Ако се реализират тези пътни връзки,  с. Комощица значително ще увеличи 

своята значимост като важен обслужващ център по тази новоформираща се ос на 

урбанизация. 

В перспектива се очаква засилване на интеграционните връзки между селата 

Долно Церовене, Дългоделци и Якимово чрез изграждането на нови обекти за 

производство и логистика по трасето на пътя Монтана – Вълчедръм и с 

предвиденото развитие на нови алтернативни земеделски дейности в земеделските 

земи около река Цибрица, едно такова развитие би осигурило трудова заетост на 

преобладаващо безработното население на трите села. Подобен подход е 
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приложен и за територията на с. Комощица, за осигуряване  в перспектива на 

трудова заетост и на неговото население. 

3.3. Развитие на функционално-йерархичната структура на населените 

места в община Якимово 

Мястото на отделното населено място във функционално-йерархичната 

структура на селищната мрежа на общината се определя на комплексната оценка 

на четири групи показатели: демографско състояние и перспективи; степента на 

икономическо развитие; състояние на социалната и туристическата 

инфраструктура. Анализирани по тези критерии населените места в общината 

показват следните резултати: 

Село Якимово се е развило като административен център на общината. 

Икономическите дейности са слабо проявени. 

Природни забележителности и обекти на недвижимото културно наследство не 

са изявени. В тази връзка туристическите функции не са развити и туристическа 

инфраструктура няма изградена. 

Бъдещото развитие на с. Якимово е свързано главно с развитието на 

селскостопанските дейности и свързаните с него отрасли на преработващата  

промишленост и логистика. Има потенциални възможности за развитие на  

културен туризъм и селски туризъм при разкриване на археологическите обекти в 

общината, които  са недостатъчно проучени  и изявени териториално, и при 

възстановяване на изчезнали форми на обитаване от типа на т.н. „уземни къщи”, 

които биха представлявали несъмнен интерес  за съвременните обитатели на 

големите градове. 

Селата Долно Церовене и Дългоделци поради по-малкия си демографски и 

икономически потенциал и близкото им разположение до село Якимово по пътя 

Монтана-Вълчедръм, могат да се разглеждат като съставна част на една 

урбанизационна ос заедно със село Якимово, а не като самостоятелно 

функциониращи селища. Това от една страна ще увеличи общия демографски и 

икономически потенциал на тази агломерирана селищна структура и ще подобри 

достъпа на жителите  до социалния сервиз. Село Комощица се явява вторичен 

център в общината, с възможности за развитие на собствена икономическа база на 

основата на селскостопанското производство и животновъдството и собствена 
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обслужваща система. Икономическата и социалната значимост на селото може да 

се увеличат при засилване на междуобщинските връзки със селата Расово от 

община Медковец и село Мокреш от община Вълчедръм. Условие за това е 

изграждането на пътни връзки с тези населени места, с което ще се формира нова 

линеарна урбанизационна ос по река Душилница, нещо много характерно и 

естествено за селищната мрежа в тази част на Дунавската равнина. 

3.4. Функционално-пространствено развитие на общинската територия 

С концепцията  за функционално – пространствено развитие на община 

Якимово се формират пет приоритетни направления: 

• земеделие 

• урбанизирани територии 

• туризъм 

• транспортна и техническа инфраструктура 

• екология 

• културно – историческо наследство 



Общ устройствен план на община Якимово – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ    106 

Пространствено-функционалното изражение на всяко едно от така 

определените приоритетни направления има своята специфика и взаимодействие с 

останалите направления, което формира функционално-пространствената 

характеристика на общината. 

Фиг.14  Концепция – Приоритетни направления 
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3.4.1. Земеделие 

Преобладаващата част от територията на община Якимово е заета от 

високопродуктивни земеделски земи, 18105,93 ха от които са ниви (81,94%) и 

205,34 ха (0,93%) са трайни насаждения. Сравнително малък е делът на 

необработваемите земи – 1282,94 ха, което е 5,81% от общинската територия. От 

засетите площи с различни култури се вижда, че Община Якимово е 

специализирана в отглеждането на зърнено-хлебни, зърнено-фуражни и технически 

култури. От статистическите данни се вижда, че през последните години се засилва 

делът на техническите култури за сметка на зърнено-хлебните и зърнено-

фуражните култури, резултат от по-добрата  им икономическа ефективност, спрямо 

останалите. През последните години се въведоха високоефективни земеделски 

технологии с използване на високопроизводителна техника, което ограничи в 

максимална степен участието на местните жители  в земеделското производство и 

лиши селата и техните обитатели от основната им икономическа база –

земеделското производство. Това е една от основните причини за по-високата 

безработица в общината  от средната за страната. За да се преодолее тази  

негативна тенденция, с концепцията се предлага направлението „Земеделие“ да 

бъде структурирано на два сектора, на които ОУПО да даде функционално-

пространствен регламент. Тези сектори са: 

• сектор „високотехнологично земеделие“; 

• сектор „алтернативно земеделие“. 

3.4.1.1. Сектор „Високотехнологично земеделие“ 

С проекта за ОУПО се определят територии за високотехнологично земеделие,  

локализирани  върху най-продуктивните земеделски земи. По настоящем тези земи 

се използват основно за зърнопроизводство, като тази им характеристика се 

потвърждава и с плана. Териториите за високотехнологично земеделие се 

обособяват в три части: северна – северно от с. Комощица, централна – между с. 

Комощица и селата Долно Церовене, Дългоделци и Якимово и Южна – южно от 

река Цибрица. 

Стратегическата цел за развитие на този сектор е: 
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Усъвършенстване на земеделските технологии за повишаване 

рентабилността и конкурентността на  продукцията на световните пазари. 

За постигането на тази стратегическа цел е необходимо да се реализират 

следните политики в тези територии: 

• По-нататъшно подобряване на земеделските технологии за постигане на 

по-високи икономически показатели 

• Използване и въвеждане на съвременни научни постижения и 

прилагането на нови сортове за повишаване на добивите и намаляване 

на разходите  за производство 

• Стимулиране на връзките между първичния сектор  и преработващата  

промишленост за  производство на  продукти с висока добавена стойност 

и разкриване на работни места 

• Прилагане на съвременни екологични форми на земеделско производство 

за опазване чистотата на природната среда и получаване на екологично 

чиста продукция 

• Стимулиране развитието на модерно животновъдство на базата на 

местното производство на фуражи 

• Увеличаване делът на поливните площи чрез рехабилитиране на 

съществуващи и изграждане на нови напоителни системи 

3.4.1.2. Сектор „Алтернативно земеделие“ 

С ОУПО се предвижда обособяването на зона за алтернативно на 

зърнопроизводството земеделие. Със създаването на тази зона се преследва 

следната стратегическа цел: 

Диверсификация на земеделското производство, създаване на условия за 

разкриване на нови работни места, ориентация към екологични форми на 

земеделско производство и интеграция  в сферата на туризма и 

преработващите производствени дейности. 

За да се постигне тази цел е необходимо анализирането на следните политики 

в този сектор: 
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• Стимулиране развитието на екологично зеленчукопроизводство, 

овощарство, лозарство и други подходящи за местните почвени и 

микроклиматични условия култури, осигураващи по-висока трудова 

заетост и  икономическа рентабилност. 

• Подпомагане рехабилитацията на съществуващи и изграждане на нови 

напоителни системи от съвременен тип за осигуряване  прилагането на 

съвременни технологии. 

• Подпомагане на развитието  на малки и средни преработващи прдприятия 

от типа на фермерските стопанстваза производство на екологично чиста 

продукция с доказан район на производство и по-висока добавена 

стойност, осигуряващи места и целогодишна трудова заетост. Изграждат 

се в териториите за развитие на сектора „Алтернативно земеделие“ и са 

различни от предприятията, предвидени за изграждане в урбанизираните 

територии за развитие на сектор „Бизнес“. 

• Развитие на екологични форми за животновъдство за производство на 

екологично чисти продукти с по-висока добавена стойсност. 

• Осигуряване (под различни форми) на информация за съвременните 

тенденции в екологичните земеделски производства и обучение на кадри 

за този вид производствена дейност. 

С ОУПО се предвижда тази зона да обхваща подходящите за целта 

земеделски земи около река Цибрица, в непосредствена близост до селата Долно 

Церовене, Дългоделци и Якимово и териториите южно от с.Комощица по течението 

на река Душилница. 

Тези територии са подходящи за зеленчукопроизводство, овощарство, 

лозарство и отглеждането на други алтернативни  на зърнопроизводството култури. 

Разполагането  в близост до населените места отчита по-голямото количество 

заети в този тип земеделски дейности, с което ще  се намалят транспортните 

разходи и загубата на време. 

Зоната за алтернативно земеделие не засяга защитената зона по „Натура – 

2000” около река Цибрица. 
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3.4.2. Урбанизирани територии 

Концепцията определя два приоритетни сектора на направлението 

„Урбанизирани територии“: 

• Сектор „Обитаване“ 

• Сектор „Бизнес“ 

3.4.2.1. Сектор „Обитаване“ 

Урбанизираните територии за обитаване представляват основно 

съществуващите жилищни терени в строителните граници на населените места. 

Застроени са с предимно едноетажни и по-рядко двуетажни жилищни сгради. В 

село Якимово има един панелен жилищен блок  на четири етажа, който в момента е 

необитаем. В преобладаващата си част жилищните сгради строени в периода от 30 

до 60-те години на ХХ век. Сградите са с масивни стени най-често изградени с 

непечени тухли (кирпич) и в момента са в много лошо или критично състояние. 

Една значителна част  са необитаеми, тъй като собствениците им не живеят в 

населените места на общината. Като се има предвид състоянието на тези 

урбанизирани територии се определя стратегическата цел: 

Осигуряване на съвременни условия в териториите за обитаване и 

качествен ежедневен социален сервиз. 

Тази цел може да се постигне с реализирането на следните  политики: 

• саниране и обновяване на сградния фонд и подобряване на енергийната 

му ефективност; 

• благоустрояване на улиците; 

• изграждане на канализационна мрежа поне за отвеждане на  дъждовните 

води; 

• обновяване на централните зони; 

• изграждане или обновяване на спортните обекти и детските площадки; 

• стимулиране развитието на  системата за обществено обслужване; 
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• изграждане и поддържане на съвременна зелена система в 

урбанизираните територии; 

• снабдяване нанаселените места с актуални подробни устройствени 

планове, осигуряващи възможност  за реализиране на политиките, 

преследващи постигането на стратегическата цел. 

3.4.2.2. Сектор „Бизнес“ 

Урбанизирани зони за бизнес се формират главно около пътя Монтана-

Вълчедръм и частично в периферията на с. Комощица. Терените, включени в тези 

зони, са основно бивши стопански дворове на ТКЗС, животновъдни ферми, АПК, 

МТС и др. Терени с производствено-стопански функции. Състоянието им в 

повечето случаи е много лошо. В някои от тях сградният фонд е разрушен. 

Главната стратегическа цел в това направление е: 

Създаване на устройствени и инфраструктурни условия за привличане на 

инвеститори за развитие на производство и логистика на базата на 

суровините от селскостопанското производство, за осигуряване на трудова 

заетост и икономически просперитет на обитателите на община Якимово. 

Тази цел може да се постигне с реализирането на следните политики: 

• Осигуряване на териториите за бизнес дейности с актуални подробни 

устройствени планове, осигуряващи ефективен инвестиционен процес; 

• Привличане на средства от Европейските структурни фондове за 

развитие на бизнес зоната в общината; 

• При доказан инвестиционен интерес осигуряване на терените с 

необходимите инфраструктурни системи; 

• Организиране на курсове за квалификация в областта на очакваните 

бизнес намерения; 

• Създаване на бизнес климат, стимулиращ развитието на малки и средни 

бизнес предприятия 
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3.4.3. Туризъм 

Община Якимово не е община с предпоставки за значително развитие на 

туристическите функции, които да се явят важен дял  за икономиката й. Тя няма 

изявени природни  дадености, които да се привлекателни за посетителите от други 

населени места от страната и чужбина. Задълбоченият анализ на ситуацията 

показва, че и при тези условия биха могли да се развият в известна степен  някои 

туристически дейности в следните насоки: 

• Сектор „Селски туризъм“ 

• Сектор „Познавателен туризъм“ 

• Сектор „Спортен туризъм“ 

3.4.3.1. Сектор „Селски туризъм“ с елементи на  етнотуризъм 

Основание за развитието на такъв тип туристически услуги могат да се намерят 

в някои изчезнали форми на жилища типични за льосовата зона на Дунавската 

равнина като „уземната къща”. Изграждането на един или няколко  малки 

комплекса с уземни къщи биха предизвикали интерес   за краткотрайно 

пребиваване в такава несвойствена за обитателите на градовете среда. 

Съчетаването на специфични жилищни условия с отглеждането на домашни 

животни като овце, кози, кокошки, зайци и др. би пресъздало една патриархална 

среда от отминалите епохи, което несъмнено ще бъде интересно за съвременния 

градски човек. Ползването на екологично чисти продукти от тези стопанства  би 

увеличило икономическите показатели на такива ваканционни комплекси, за да 

бъде икономически ефективно тяхното изграждане и функциониране. 

3.4.3.2. Сектор „Познавателен туризъм“ 

Познавателният туризъм в община Якимово може да се развие в няколко 

насоки. Първата насока е свързана с наличните археологически обекти и другите 

недвижими културни ценности на територията на общината. Проучването  и 

експонирането им е основа за формирането на културно-познавателни маршрути в 

общината, които да се интегрират със съществуващите и нови  такива на 

надобщинско ниво – регионално, национално и европейско. 
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Втората насока може да се свърже със запознаването с и участието в 

традиционни местни занаяти, танци, песни, кухня, облекла, празници и обичаи. 

Такъв пример са традиционните кушии (конни надбягвания) на Тодоров ден. 

Третото направление може да се  развие в запознаването със  специфичната 

местна флора и фауна. В съчетание с изграждането на екопътеки в защитената 

зона на р.Цибрица и около съществуващите малки язовири този тип познавателен 

туризъм също може да намери своето развитие в общината. 

3.4.3.3. Сектор „Спортен туризъм“ 

В общината  има изградена уникална за страната спортна зала за кърлинг. Тя 

може да се превърне в привлекателен обект за спортен туризъм, в съчетание с 

останалите форми за туризъм, като велотуризъм, риболов, конен спорт (предвид 

традициите в общината) и др. Съчетаването на културните туристически маршрути 

с велоалеи би  улеснило тяхното посещение, (особено на тези, които се намират 

извън населените места) и би увеличило тяхната привлекателност. 

Стратегическата цел в направление „Туризъм“ е: 

Повишаване на атрактивността на община Якимово като туристическа 

дестинация 

Основните политики за развитието на направление „Туризъм“ са: 

• Осигуряване на устройствени и финансови възможности за развитие на 

нестандартни форми на селски и етно туризъм, възстановяващ 

традиционните за този край „уземни къщи”, местни обичаи, кухня и заняти. 

• Развитие на система от екопътеки, велоалеи и конни маршрути; 

осигураващи достъп до археологическите и природните 

забележителности в общината. 

• Стимулиране създаването на „къщи за гости” с типичен за този край начин 

на архитектурно оформяне, пряко свързан със земеделските дейности в 

тази зона. 

• Стимулиране създаването на условия спорт, развлечения и отдих от 

надобщинско ниво (конен спорт, риболов, кърлинг). 
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3.4.4. Транспортна и техническа инфраструктура 

Приоритетното направление „Транспортна и техническа инфраструктура“ 

включва секторите: 

• Сектор „Пътна инфраструктура“ 

• Сектор „Водоснабдяване и канализация“ 

• Сектор „Електроснабдяване“ 

Стратегическата цел в това направление, определена с концепцията за 

пространствено развитие, е: 

Оптимизиране на състоянието на инфраструктурата на община Якимово за 

осигуряване на съвременни условия за обитаване, труд и отдих на нейните 

жители и привличане на нови инвестиции за развитие на производството, 

общественото обслужване и туризма и съхраняване на културно-

историческото наследство и природните богатства. 

3.4.4.1. Сектор „Пътна инфраструктура“ 

Пътната инфраструктура е идентифицирана като първостепенна по значимост в 

структурата на транспортната инфраструктура на община Якимово и поради тази 

причина е изведена като приоритетен сектор в направлението „Траспортна и 

техническа инфраструктура“. През югозападния край на общинската територия 

преминава ЖП линията от София и Мездра за Видин и Лом. Поради периферното 

за общинската територия трасе на ЖП линията, нейното комуникационно значение 

за общината е много слабо изразено. През следващите години не се очакваа това 

състояние да се промени. Значение за община Якимово би имало хипотетичното 

функциониране на летището в с. Габровница като чартърно, което е въпрос на 

общинска (на община Монтана) и национална политика. С. Габровница се намира 

на територията на община Монтана, в непосредствена близост (2 км) до община 

Якимово. 

По отношение на пътната инфраструктура, територията на община Якимово 

остава встрани от националните и трансевропейските комуникационни коридори. 

Тя се свързва с част от съседните си общини посредством второкласен път II-81 от 

Монтана за Лом, който преминава в югозападната част на общинската територия и 

на практика няма особено комуникационно значение вътре в общинската 
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територия, а по-скоро има външни комуникационни функции, осигуряващи връзките 

на общината с националната пътно-транспортна мрежа. 

Вътрешно-общинските комуникации се осъществяват от третокласния път III-

818, който свързва селата Долно Церовене, Дългоделци и Якимово помежду им и 

със селищата в съседните общини Вълчедръм и Монтана. 

Другият вътрешно общински път е MON1130 (стар номер IV-10127), който 

осигурява връзката между с. Якимово и с. Комощица, както и връзка на общината 

на север с община Лом. 

Състоянието на пътните настилки е относително добро за второкласния път II-8. 

Останалите пътища в общинската територия се нуждаят от рехабилитация. 

От анализа на състоянието на селищната мрежа в община Якимово се очертава 

необходимостта от изграждане на нови пътни връзки между с. Комощица и с. 

Расово (от община Медковец) и между с. Комощица и с. Мокреш (от община 

Вълчедръм). Това би подобрило възможностите за засилване на интеграционните 

междуобщински връзки и би повишило значително тяхната икономическа 

привлекателност за привличането на нови инвестиции в развитието на 

производствената, социалната и туристическата инфраструктура. Друга 

необходимост в развитието на транспортната мрежа в общината е 

осъществявването на пътна връзка на с. Якимово със с. Владимирово от община 

Бойчиновци и на с. Долно Церовене със с. Медковец от едноименната община. 

Основните политики в сектор „Пътна инфраструктура“ са: 

• Рехабилитация и поддържане на съществуващите пътища; 

• Реализиране на нови пътни връзки: 

- с Якимово – с. Владимирово 

- с. Комощица – с. Расово 

- с. Комощица – с. Мокреш 

- с. Долно Церовене – с. Медковец 

- с. Дългоделци - ІІ-81 (покрай язовир Божоровец) 

За пътната връзка с.Дългоделци – ІІ-81 има заявени инвестиционни 

намерения. 



Общ устройствен план на община Якимово – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ    116 

3.4.4.2. Сектор „Водоснабдяване и канализация“ 

За водоснабдяването на населените места в община Якимово се използват 

подземни води. За целта са изградени три самостоятелни водоснабдителни групи. 

В момента се използват 50% от изградените водоизточници. Водопреносната 

мрежа е стара и загубите на вода по водопреносната мрежа надхвърлят 50%. 

Около водовземните съоръжения и резервоарите няма определени СОЗ, с едно 

изключение. 

За перспективния срок на действие на ОУПО в областта на 

водоснабдяването следва а се реализират следните политики: 

• Постепенна подмяна на водопроводната мрежа в населените места; 

• Определяне на СОЗ на водоизточниците и резервоарите; 

• Развитие на нови водопроводни мрежи за осигуряване на питейна вода на 

терените за реализиране на бизнес намерения съгласно определените в 

ОУПО зони за това. 

В населените места липсва развита канализационна мрежа. Частични 

канализации, които са изградени, се заустват в река Цибрица. 

В перспектива следва да се реализират следните политики: 

• Постепенно изграждане на канализационната мрежа в урбанизираните 

територии за отвеждане на отпадните и на дъждовните води; 

• Изграждане на локални ПСОВ за всяко едно от населените места или 

интегриране на усилията на община Якимово и община Вълчедръм за 

изграждане на обща ПСОВ. 

3.4.4.3. Сектор „Електроснабдяване“ 

През територията на община Якимово не преминават преносни (400 kV и 220 

kV) и разпределителни (110 kV) електропроводни мрежи. Само в югозападния край 

на общината преминава ВЕП 110 kV „Златия-Огоста” като връзка между п/ст 

„Бойчиновци” и п/ст „Брусарци”. На територията на община „Якимово” няма 

изградена електрическа подстанция. Електроснабдяването на селата Долно 

Церовене, Дългоделци и Якимово се извършва с електропровод 20кV по 

направлението Медковец-Вълчедръм, а на с. Комощица – чрез електропровод 20кV 
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по направлението Расово-Мокреш. Изградената електроснабдителна мрежа 

покрива нуждите на населението и на съществуващите в общината предприятия. 

Информация, предоставена от„ЧЕЗ Разпределение България“ Ад  и от 

„Енергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД е дадена в  Приложение 5. 

Развитие на електроснабдителната мрежа ще се наложи само във връзка с 

изграждане на нови животновъдни комплекси, предприятия на преработващата 

промишленост, логистиката и туризма, както и при възстановяване и изграждане на 

нови поливни системи в земеделските стопанства. 

Основните политики в сектор „Електроснабдяване“ са: 

• Развитие на нови електроснабдителни мрежи за осигуряване на 

електроенергия на терените за реализиране на бизнес намерения 

съгласно определените в ОУПО зони за това; 

• Развитие на производството на енергия от възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ). 

3.4.5. Екология 

Основните насоки в направление „Екология“ са групирани в три сектора: 

3.4.5.1. Сектор „Природозащита“ 

Съгласно  предвижданията на „Натура – 2000”, поречието на река Цибрица е 

обявено за защитена зона. 

В ОУП за община Якимово следва да се отчитат границите  на защитената зона 

и се съблюдават ограниченията  свързани с  допустимите дейности в тази зона. 

Също така следва да се отчете наличието на защитени вековни дървета, както и да 

се определят територии с повишена природно-ландшафтна и екологическа 

стойност. 

3.4.5.2. Сектор „Защита от природни бедствия и аварии“ 

Основните рискове са от наводнения, пожари и снегонавявания. 
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3.4.5.3. Сектор „Санитарно-охранителни зони и управление на 

отпадъци и замърсявания“ 

Основните рискове са от замърсявания вследствие на земеделските дейности, 

незаконните сметища, нерегламентираното изхвърляне на различни видове 

отпадъци. Санитарно-охранителните зони са основно около водоизточници и 

гробища. 

Дефинирана е и стратегическата цел в направление „Екология“: 

Максимално съхраняване качествата на природната среда, опазване на 

околната среда за сегашните и бъдещите поколения, защита на здравето и 

благоденствието на хората, живеещи в общината 

За постигането на стратегическата цел следва да се реализират следните 

политики: 

• Укрепване на  бреговата зона на река Цибрица за ограничаване на 

ерозионните процеси. 

• Изграждане на екопътеки, позволяващи контролиран  достъп на 

посетители в защитената зона, без неблагоприятни екологични 

последствия за нея. 

• Реализиране на  залесителни мероприятия, съгласувани с МОСВ, за 

подобряване и разнообразяване на  околоречния ландшафт. 

• Реализиране на залесителни мероприятия за предотвратяване на 

ветровата и водната ерозия и снегонавяванията. 

• Неутрализиране на последиците от земеделските дейности 

• Прилагане на мерки за превантивна защита от природни бедствия и 

аварии – минимизиране на риска и неутрализиране на последствията 

• Контрол върху замърсяванията – предотвратяване на поява; 

минимимизиране на последствията 

• Определяне и спазване на изискванията относно СОЗ (санитарно-

охранителни зони) около водоизточници, гробища и пр. 
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3.4.6. Културно – историческо наследство 

Основните насоки в направление „Културно-историческо наследство“ са 

групирани в два взаимно обвързани сектора: 

3.4.6.1. Сектор „Проучване, опазване и експониране на КИН“ 

3.4.6.2. Сектор „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 Якимово, 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 Якимово 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 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; 
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• създаване на локални културни маршрути и интегрирането им в 

националната мрежа на културното наследство и в европейските културни 

коридори; 

• 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). 

4. ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЯКИМОВО – ОКОНЧАТЕЛЕН 
ПРОЕКТ 

4.1. Граници на урбанизираните територии 

Съгласно чл. 16 от Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените 

планове,  с общия устройствен план на община (ОУПО) се определят границите на 

урбанизираните територии, които са „строителна граница на населено място“ и 

„строителна граница на селищно образувание“ (включва и отделни имоти в 

извънселищната територия). 

За територията на община Якимово няма изработена и одобрена кадастрална 

карта, както и създадени цифрови модели на населените места. 

Единствените актуални и действащи цифрови модели за територията на 

общината са картите на възстановената собственост (КВС). 

За четирите села на общината има действащи кадастрални и регулационни 

планове, които като цяло са физически и морално остарели. 

На базата на тези данни е трудно да бъдат определени реалните граници на 

урбанизираните територии. Особено проблемно е състоянието в контактните 

територии, където „се срещат“ КВС и кадастралните и регулационните планове. В 

тези участъци има или припокриване на КВС и КП/РП, или „бели петна“ 

(непокриване на отделни части от територията. Т.е. реална точна граница между 

КВС и кадастрален/регулационен план не съществува. Нерядко се случва част от 

двора на един собственик да е в населеното място, а друга част да е извън 

населеното място. 
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Този проблем ще е актуален до изработването и одобряването на кадастрална 

карта за съответното населено място с неговото землище, съответно за цялата 

община. 

При наличието на гореописаното състояние и съответните проблеми, 

произтичащи от него, ОУПО приема за съществуваща строителна граница на 

населено място границата на имотите, които по НТП по КВС са „територии, заети от 

населени места“. За строителна граница на селищно образувание се приемат 

границите на имотите с начин на трайно ползване даден по КВС като „друг вид 

терени със селищен характер“, „стопански дворове“, „животновъдни комплекси и 

ферми“, „бази за ремонт на селскостопанска техника“ и др. подобни, които по 

своята функция и/или предназначение са вид урбанизирана територия. В общия 

случай тези съществуващи локализации на урбанизирани територии извън 

границите на населените места се превръщат в ядра на проектните селищни 

образувания. Проектните селищни образувания на практика са урбанизираните 

територии, които се определят като такива с проекта на ОУПО и остават извън 

проектните строителни граници на населените места. 

С проектната строителна граница на населените места към териториите на 

населените места се присъединяват всички непосредствено прилежащи до тях 

имоти, които са с НТП по КВС „друг вид терени със селищен характер“, но са 

останали извън границите на населените места. Изключение правят четири големи 

имота с обща площ около 30 ха, разположени около р. Цибрица, в югоизточната 

част на с. Якимово. Те очевидно не са със селищен характер и затова преминават 

към земеделските територии, за които се предвижда устройствена зона за 

алтернативно земеделие, като се отделя само теренът на съществуващото 

гробище. Към населените места се включват и някои земеделски терени, също 

прилежащи на съществуващата строителна граница, за които има заявен интерес 

и/или проектантският екип и Възложителят Община Якимово считат за уместно. 

Тези територии се включват с предназначение за жилищни функции, за 

обслужващи дейности или като терени за спорт, отдих и рекреация. Някои от 

стопанските дворове, заедно с прилежащите им земеделски терени, отредени с 

ОУПО за многофункционално ползване, са включени също към териториите на 

населените места. Това са терени в непосредствена близост с населените места. 

Останалите подобни територии са обособени в селищни образувания. Стадионите 

на селата Якимово и Долно Церовене също са включени в границите им. 
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4.2. Функционално – пространствено зониране на територията 

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба 7 за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони 

(ПНУОВТУЗ) и Наредба 8 за обем и съдържание на устройствените планове 

(ОСУП) ОУПО определя териториите с общо предназначение и конкретизира 

устройствените зони, териториите с устройствени режими и терените със 

самостоятелен устройствен режим. 

На основата на природния потенциал  и условия, историческото развитие и 

традиции в икономическото развитие, както и след проведените проучвания във 

връзка разработването на проекта, с ОУПО Якимово се предлага  определена 

преобладаваща функционална специализация на територията на общината, 

включително и на населените места. 

Критериите за обособяване на териториите с общо предназначение, на 

устройствените зони и на устройствените режими са следните: 

• Сравнителна еднородност на природните и на икономическите условия; 

• Отчитане влиянието на: 

 - ограничителите и стимулаторите за развитие; 

 - устройствените цели и приоритети на ОУПО. 

• Профилиране на зоните по отношение на  преобладаващи функции и 

предназначение. 

• Основните постановки, залегнали в Концепцията за пространствено развитие 

на община Якимово (по т. 4). 

На територията на община Якимово с настоящия проект за ОУПО се определят 

следните устройствени зони, територии с устройствени режими и терени със 

самостоятелен устройствен режим: 

4.2.1. Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването 

(Жм) 

Устройствената зона Жм обхваща кварталите с предимно жилищни имоти в 

границите на населените места. Във функционално и пространствено отношение 

това са исторически формирали се територии. В по-голямата си част терените, 

попадащи в жилищната зона са съществуващи и функциониращи като такива. 

Новопредвидени жилищни терени са някои от  неусвоените територии в границите 
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на населените места, както и включените в границите на населените места имоти, 

които по КВС са определени като „друг вид терени със селищен характер“. 

Пределно допустимите устройствени показатели в устройствена зона Жм са 

следните: 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт мин. озеленена площ макс. кота корниз в м 

60 1,2 40 10 

 

Преобладаващото жилищно застрояване е с височини до 10 м. Мин. 50 % от 

озеленената площ е с висока дървесна растителност. В партерните етажи се 

допуска изграждането на търговски и други обслужващи обекти, гаражи, 

работилници с функции, съвместими с обитаването. Отделни поземлени имоти 

могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции в съответствие с чл.17, ал.(1,2) 

от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. 

Площта на териториите с режим на устройствена зона Жм е 717,35 ха. 

4.2.2. Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо) 

Устройствената зона Оо обхваща териториите с общестевено-обслужващи 

функции. Основно тези терени попадат в границите на населените места.  Това са 

терени, предназначени предимно за осигуряване на обекти за 

общественообслужващи дейности - образование, здравеопазване, социални грижи, 

култура, религия, административни и делови услуги, търговия, финансово-кредитно 

обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и други видове 

дейности от третичния и четвъртичния сектор.  

Пределно допустимите устройствени показатели са: 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт мин. озеленена площ макс. кота корниз в м 

70 2 20 10 

 

Терените за училища, детски заведения, болници и заведения за социални 

грижи се обособяват като терени за социална инфраструктура със самостоятелен 
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устройствен режим и са със следните максимално допустими параметри на 

застрояване: 

■ за училище - плътност на застрояване (П) до 40 %; коефициент на интензивност (К инт.} до 1,2; 
минимална озеленена площ 20 % 

■ за детско заведение - плътност на застрояване (П) до 30 %; коефициент на интензивност (К инт.} до 
0,6; минимална озеленена площ 40 % 

■ за болница - плътност на застрояване (П) до 40 %; коефициент на интензивност (К инт.} до 1,2; 
минимална озеленена площ 30 % 

■ за заведение за социални грижи – плътност на застрояване (П) до 30%; коефициент на 
интензивност (К инт.}  до 1,2; минимална озеленена площ 40 %. 

 

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. 

Площта на териториите с режим на устройствена зона Оо е 23,44 ха. 

4.2.3. Смесена многофункционална устройствена зона (Смф) 

Устройствената зона Смф обхваща териториите на бившите стопански дворове, 

на производствените и складовите терени, както и на животновъдните комплекси и 

ферми. В повечето случаи към устройствена зона Смф са добавени и част от 

околните имоти с цел осигуряване на по- добро функционално използване. Освен 

около съществуващите производствени и складови терени и бази на селското 

стопанство, новопредвидените терени с режим на устройствена зона Смф са 

локализирани около транспортните входно-изходни артерии на населените места. 

На отделни поземлени имоти с неземеделско предназначение по КВС също е 

дадена устройствена зона Смф.  

Като цяло териториите, попадащи в устройствена зона Смф, са с 

многофункционално предназначение – основно за безвредни промишлени 

производства, животновъдни комплекси при спазване на санитарно-хигиенните 

изисквания, логистика, обществено обслужване, търговия, жилища, спорт и 

атракции и други функции – хладилни складове, силози, винарни, мелници, малки 

маслобойни, мандри, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и др. 
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 Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Смф са 

следните: 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт мин. озеленена площ макс. кота корниз в м 

70 2,2 15 15 

 

Площта на териториите с режим на устройствена зона Смф е 354,28 ха. 

4.2.4. Рекреационна устройствена зона за курорт и допълващи го 

дейности(Ок) 

Териториите с режим на устройствена зона Ок са предназначени за 

рекреация и отдих, риболов (вкл. спортен), къмпинги, палаткови лагери и др. 

Допуска се 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. 

Териториите с режим на устройствена зона Ок обхващат малки територии 

около микроязовирите „Пътна варианта“, „ДПЖС“, „Илиевското“ и „Вълков връх“. 

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Ок са 

следните: 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт мин. озеленена площ макс. кота корниз в м 

30 0,7 50 7,5 

Минимум 50 % от озеленената площ следва да е с висока дървесна 

растителност. 

Площта на териториите с режим на устройствена зона Ок е 52,77 ха. 

4.2.5. Спортна устройствена зона (Сп) 

Тези територии се обособяват около съществуващите спортни терени 

(предимно стадионите) във всяко едно от четирите населени места в общината. За 
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някои от неусвоените терени в границите на населените места също е предвидена 

устройствена зона Сп с оглед изграждането на нови спортни площадки и обекти. 

Теренът на залата за кърлинг в с. Якимово също е причислена към спортната 

устройствена зона. 

Териториите, попадащи в спортната устройствена зона, са обособени терени 

за спорт в урбанизирана среда. Две трети от озеленената площ следва да е с 

висока дървесна растителност. Площта на откритите спортни съоръжения влиза в 

площта на усвояване. 

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Сп са 

следните: 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт мин. озеленена площ макс. кота корниз в м 

20 0,4 30 15 

 

Площта на териториите с режим на устройствена зона Сп е 9,20 ха. 

Стадионите в селата Якимово и Дългоделци попадат в територии за защита 

и опазване на културното наследство. За тях действа специфичен режим Сп/Ткин4, 

подробно описан в специфичните правила и нормативи към плана. Поради тази 

причина стадионите (с обща площ 9,42 ха) са изключени от баланса на територията 

като чисто спортни терени и са отчетени като терен с обекти на КИН. При тези 

условия общата площ на терените за спорт възлиза на 18,62 ха, като част от тях са 

с режим Ткин4. 

4.2.6. Устройствена зона за озеленяване (Оз) 

Терените с режим на устройствена зона Оз попадат изцяло в границите на 

населените места. Това са териториите около реките и деретата, минаващи през 

селищната територия, както и съществуващите зелени паркови площи. Част от 

неусвоените територии също са отредени за озеленяване. Териториите с режим на 

устройствена зона Оз се устройват при условията на чл. 32 от Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ. 

Площта на териториите с режим на устройствена зона Оз е 35,10 ха. 
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4.2.7. Земеделска устройствена зона за алтернативно земеделие (За) 

Това са територии, предназначени предимно за земеделие, различно от 

зърнопроизводството, с прилагане на екологични и високотехнологични 

съвременни методи за земеделско производство (биоземеделие). Това могат да 

бъдат: производство на зеленчуци (от българския генетичен фонд), лозарство, 

овощарство, друго плодопроизводство (ягоди, малини и пр.), цветопроизводство, 

пчеларство, отглеждане на билки и подправки и др. биоземеделски производства. 

Териториите от земеделската устройствена зона за алтернативно земеделие 

са разположени изцяло извън границите на населените места, предимно по 

течението на реките Цибрица и Душилница с оглед възможността за напояване. 

Границите на териториите, предвидени за алтернативно земеделие, не засягат 

границите на защитената зона „Цибрица“. 

В устройствена зона За попадат и бивши лозя, овощни и зеленчукови 

градини, бостани и др. 

За териториите в устройствена зона За се предвижда възможността за 

изграждането на напоителна система, което би могло да бъде конкретен 

инвестиционен проект в Структурна програма „Земеделие“ от Рамковата програма 

за реализация на ОУПО. Като обекти на инженерно-техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираните територии за напоителните канали ще бъдат 

изработени парцеларни планове. За достъп до реките и за преминаване 

(включително и за водопой и паша на животни) следва да се предвидят свободни от 

насаждения и заграждения полоси. Тези и други специфични изисквания за 

устройство на зоната налагат изработването на цялостен устройствен план за 

териториите от зоната (ПУП, земеустройствен план или друг вид подходящ и 

законово регламентиран план). 

За отделни имоти от зоната се допуска промяна на предназначението на 

земеделската земя за неземеделски цели въз основа на ПУП, като с него се 

определят конкретните параметри на застрояване и функционалното отреждане на 

имота. Новото функционално предназначение следва да бъде свързано и 

съвместимо с допустимите функции в устройствената зона като цяло. Това могат 

да бъдат функции, свързани с алтернативното земеделско производство и селския 

туризъм – винарски комплекси, нестандартни ваканционни еко комплекси 
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(примерно с уземни къщи), където посетителите могат да се запознаят на практика 

с традиционни и нетрадиционни занаяти и немеханизирани методи на 

производство като домашно кулинарство; ръчно предене, тъкане и плетене; ръчно 

събиране на произведената реколта и суровини (билки, мед, мляко) и др. подобни. 

Тези обекти следва да се впишат в цялостната туристическа мрежа на общината 

(екопътеки, културни маршрути и пр.) с оглед функционирането й като единен 

организъм, разнообразяване на туристическия и икономически продукт и 

повишаване на атрактивността и функционално-пространствената ефективност на 

територията. 

 Устройствените показатели за тези имоти се определят с ПУП, но не могат 

да надвишават пределно допустимите стойности, определени в чл.7, ал. (2) от 

Наредба 19 за СЗЗбПП на МЗХ и МРРБ и с ОУПО Якимово, а именно: 

макс. плътност на 
застр. в % 

макс. Кинт мин. озеленена площ 

 
макс. кота 
корниз в м 

 

макс. кота 
било в м 

20 0,4 55 7 
 

10 

 

Зона За (за алтернативно земеделие) се устройва в съответствие с Наредба 

19 за СЗЗбПП на МЗХ и МРРБ и на базата на ПУП.  

Площта на териториите с режим на устройствена зона За е 1838,65 ха. 

4.2.8. Територии с допустима промяна на предназначението 

Това са няколко конкретно определени имоти или части от имоти 

(земеделски или за озеленяване), за които е допустима промяна на 

предназначението за нови гробищни паркове или разширение на съществуващите. 

Промяната се допуска въз основата на ПУП и решение на Общинския съвет. 

Общата площ на тези територии е 6,3 ха.  

4.2.9. Земеделски територии със забрана за промяна на 

предназначението 

Това са обработваеми или необработваеми земеделски земи по НТП от КВС, 

за които се запазва функцията им и не се допуска промяна на предназначението. 
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4.2.10. Горски територии със забрана за промяна на предназначението 

Това са гори и горски земи по НТП от КВС, за които се запазва функцията им 

и не се допуска промяна на предназначението. 

4.2.11. Територии, заети от водни площи, със забрана за промяна на 

предназначението 

Това са земеделски земи по НТП от КВС, заети от водни площи, за които се 

запазва функцията им и не се допуска промяна на предназначението. 

4.2.12. Територии за транспорт и комуникации със забрана за промяна 

на предназначението 

Това са различни видове терени извън границите на населените места с 

предназначение за транспорт и комуникации по НТП от КВС, в т.ч. за пътища II, III и 

IV клас, за местни пътища, за ЖП линии и за горски пътища. За тези територии се 

запазва функцията им и не се допуска промяна на предназначението. 

4.2.13. Територии, заети от пясъци, мочурища и дерета, със забрана за 

промяна на предназначението 

Това са земеделски земи по НТП от КВС, заети от пясъци, мочурища и 

дерета, за които се запазва функцията им и не се допуска промяна на 

предназначението. 

4.2.14. Терени за гробищни паркове 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за гробищни паркове – 

със специфични особености и изисквания. Конкретните устройствени параметри се 

определят с ПУП. 

4.2.15. Терени за инженерно-техническа инфраструктура 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различни видове 

инженерно-техническа инфраструктура – със специфични особености и изисквания. 

Тук попадат съществуващи и проектни терени на ПСОВ, на водостопански и 

хидромелиоративни съоръжения, на енергосъоръжения и на противоградни 

ракетни площадки. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 
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4.2.16. Терени за транспортна инфраструктура 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за транспортна 

инфраструктура – със специфични особености и изисквания. Конкретните 

устройствени параметри се определят с ПУП. Такъв терен е ЖП ареалът в с. Долно 

Церовене. 

4.2.17. Терени за социална инфраструктура 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за социална 

инфраструктура – със специфични особености и изисквания. Конкретните 

устройствени параметри се определят с ПУП. Устройствените показатели за 

различните видове терени за социална инфраструктура са указани в описанието на 

устройствена зона Оо. 

4.2.18. Терени с обекти на културно-историческото наследство 

Това са обособени терени с обекти на КИН, с разположени недвижими 

културни ценностти (НКЦ) в тях (според регистрационните списъци). Това са 

територии за защита и опазване на културното-историческото наследство. Те са 

със самостоятелен устройствен режим, със специфични особености и изисквания. 

Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. За тези територии към 

ОУПО са изработени специфични правила и нормативи за устройството им. 

4.3. Баланс на територията 

Балансът (съществуващ и проектен) е направен по видове територии за 

територията на отделните землища и общо за общината. От приложените таблици 

е видно, че при съществуващото положение категорично преобладават 

обработваемите земи-ниви, които заемат около 82 % от цялата територия на 

общината, следвани от необработваемите земи, около 6 %. С проекта на ОУПО 

тези стойности се редуцират съответно на ~75 % и ~5%. 

Площта на населените места по съществуващи строителни граници 

представлява 4,22% от територията на цялата община, като с предложената нова 

строителна граница площта на населените места нараства на 5,09%. 

Горските територии в община Якимово заемат само 2,38 % от цялата й площ. 

Основното преструктуриране на територията на община Якимово, предложено с  

проекта на ОУПО се изразява в две главни направления: обособяването на 
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земеделски територии за алтернативно земеделие (устройствена зона За) и на 

урбанизирани територии за многофункционално ползване (устройствена зона 

Смф). 

В проектните земеделски територии за алтернативно земеделие влизат 

предимно съществуващите земеделски земи, заети от трайни насаждения, част от 

обработваемите земи-ниви, част от необработваемите земи и част от земеделските 

пътища. Проектните територии за алтернативно земеделие заемат 7,77 % от 

площта на общината. 

В териториите за многофункционално ползване влизат всички съществуващи 

терени с производствено-складови и стопански функции и малка част от 

прилежащите им обработваеми земи-ниви, необработваеми земи и земеделски 

пътища. Проектните територии за многофункционално ползване заемат 1,53 % от 

площта на общината. 

Конкретните данни за всеки вид територия са дадени в приложените таблици 28, 

29, 30, 31 и 32. 
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1. Урбанизирани територии

1.1. Жилищни територии 636,20 0,00 636,20 2,88 1507,58 717,08 0,27 717,35 3,25 1699,88

1.2. Територии с обществено-обслужващи функции 17,60 0,00 17,60 0,08 41,71 23,44 0,00 23,44 0,11 55,55

1.3. Смесени територии за многофункционално ползване 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,45 169,83 354,28 1,60 839,53

1.4. Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,23 30,54 52,77 0,24 125,05

1.5. Територии за спорт и атракции 2,54 11,34 13,88 0,06 32,89 9,20 0,00 9,20 0,04 21,80

1.6. Територии за озеленяване, паркове и градини 27,03 0,00 27,03 0,12 64,05 35,10 0,00 35,10 0,16 83,18

1.7. Терени за гробищни паркове 1,74 6,79 8,53 0,04 20,21 1,74 6,79 8,53 0,04 20,21

1.8.
Територии с производствено-складови и стопански 
функции 50,82 106,34 157,16 0,71 372,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Друг вид територии със селищен характер 0,00 67,74 67,74 0,31 160,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Неусвоени територии 65,65 0,00 65,65 0,30 155,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11. Терени с обекти на културно-историческото наследство 1,01 0,00 1,01 0,00 2,39 8,71 8,46 17,17 0,08 40,69

2. Земеделски територии

2.1. Ниви 0,00 18105,93 18105,93 81,94 42905,05 0,00 16484,71 16484,71 74,61 39063,29

2.2. Трайни насаждения 0,00 205,34 205,34 0,93 486,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Територии за алтернативно земеделие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1838,65 1838,65 8,32 4356,99

2.4. Необработваеми земи 0,00 1282,94 1282,94 5,81 3040,14 0,00 1090,48 1090,48 4,94 2584,08

3. Горски територии

3.1. Гори и горски земи 0,00 525,46 525,46 2,38 1245,17 0,00 525,46 525,46 2,38 1245,17

4. Територии, заети от водни площи 0,00 208,18 208,18 0,94 493,32 0,00 205,68 205,68 0,93 487,39

5. Територии за транспорт и комуникации 129,58 614,72 744,30 3,37 1763,74 136,18 565,11 701,29 3,17 1661,82

6. Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0,00 6,12 6,12 0,03 14,50 3,43 7,38 10,81 0,05 25,62

7. Нарушени територии

7.1. Сметища и други депа за отпадъци 0,00 1,85 1,85 0,01 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Други територии

8.1. Пясъци, мочурища, дерета 0,00 20,77 20,77 0,09 49,22 0,00 20,77 20,77 0,09 49,22

932,17 21163,52 22095,69 100,00 52359,45 1141,56 20954,13 22095,69 100,00 52359,45ОБЩО:

ОБЩО за общината ОБЩО за общината

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА - ОБЩИНА ЯКИМОВО

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ
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в строит. 
граница на 
с.Якимово

извън 
строит. 

граница на 
с.Якимово

в строит. 
граница на 
с.Якимово

извън 
строит. 

граница на 
с.Якимово

площ (ха) площ (ха) площ (ха) 
% от 

терит.
кв.м/ 

жител
площ (ха) площ (ха) площ (ха) 

% от 
терит.

кв.м/ 
жител

1. Урбанизирани територии

1.1. Жилищни територии 257,64 0,00 257,64 2,41 1552,05 294,77 0,27 295,04 2,76 1777,35

1.2. Територии с обществено-обслужващи функции 9,32 0,00 9,32 0,09 56,14 11,71 0,00 11,71 0,11 70,54

1.3. Смесени територии за многофункционално ползване 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,87 100,79 181,66 1,70 1094,34

1.4. Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,94 8,94 0,08 53,86

1.5. Територии за спорт и атракции 0,00 7,54 7,54 0,07 45,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Територии за озеленяване, паркове и градини 7,02 0,00 7,02 0,07 42,29 7,55 0,00 7,55 0,07 45,48

1.7. Терени за гробищни паркове 0,72 2,52 3,24 0,03 19,52 0,72 2,52 3,24 0,03 19,52

1.8.
Територии с производствено-складови и стопански 
функции 46,65 52,09 98,74 0,93 594,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Друг вид територии със селищен характер 0,00 60,54 60,54 0,57 364,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Неусвоени територии 6,92 0,00 6,92 0,06 41,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11. Терени с обекти на културно-историческото наследство 0,28 0,00 0,28 0,00 1,69 7,98 0,40 8,38 0,08 50,48

2. Земеделски територии

2.1. Ниви 0,00 9349,40 9349,40 87,61 56321,69 0,00 8781,88 8781,88 82,29 52902,89

2.2. Трайни насаждения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Територии за алтернативно земеделие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,48 534,48 5,01 3219,76

2.4. Необработваеми земи 0,00 307,06 307,06 2,88 1849,76 0,00 296,72 296,72 2,78 1787,47

3. Горски територии

3.1. Гори и горски земи 0,00 160,53 160,53 1,50 967,05 0,00 160,53 160,53 1,50 967,05

4. Територии, заети от водни площи 0,00 39,07 39,07 0,37 235,36 0,00 39,07 39,07 0,37 235,36

5. Територии за транспорт и комуникации 45,71 308,79 354,50 3,32 2135,54 46,89 286,60 333,49 3,12 2008,98

6. Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0,00 4,15 4,15 0,04 25,00 0,96 4,15 5,11 0,05 30,78

7. Нарушени територии

7.1. Сметища и други депа за отпадъци 0,00 1,85 1,85 0,02 11,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Други територии

8.1. Пясъци, мочурища, дерета 0,00 4,34 4,34 0,04 26,14 0,00 4,34 4,34 0,04 26,14

374,26 10297,88 10672,14 100,00 64290,00 451,45 10220,69 10672,14 100,00 64290,00ОБЩО:

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА - с. ЯКИМОВО

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ

ОБЩО за землището на с. 
ЯКИМОВО

ОБЩО за землището на с. 
ЯКИМОВО
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в строит. 
граница на 
с.Комощиц

а

извън 
строит. 

граница на 
с.Комощица

в строит. 
граница на 

с.Комощица

извън 
строит. 

граница на 
с.Комощиц

а

площ (ха) площ (ха) площ (ха) 
% от 

терит.
кв.м/ 

жител
площ (ха) площ (ха) площ (ха) 

% от 
терит.

кв.м/ 
жител

1. Урбанизирани територии

1.1. Жилищни територии 146,65 0,00 146,65 3,52 1629,44 153,41 0,00 153,41 3,68 1704,56

1.2. Територии с обществено-обслужващи функции 3,74 0,00 3,74 0,09 41,56 4,50 0,00 4,50 0,11 50,00

1.3. Смесени територии за многофункционално ползване 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,03 0,00 59,03 1,42 655,89

1.4. Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,23 0,00 22,23 0,53 247,00

1.5. Територии за спорт и атракции 2,54 0,00 2,54 0,06 28,22 4,24 0,00 4,24 0,10 47,11

1.6. Територии за озеленяване, паркове и градини 6,97 0,00 6,97 0,17 77,44 11,16 0,00 11,16 0,27 124,00

1.7. Терени за гробищни паркове 0,00 1,91 1,91 0,05 21,22 0,00 1,91 1,91 0,05 21,22

1.8.
Територии с производствено-складови и стопански 
функции 0,75 25,94 26,69 0,64 296,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Друг вид територии със селищен характер 0,00 3,09 3,09 0,07 34,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Неусвоени територии 14,25 0,00 14,25 0,34 158,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11. Терени с обекти на културно-историческото наследство 0,16 0,00 0,16 0,00 1,78 0,16 0,40 0,56 0,01 6,22

2. Земеделски територии

2.1. Ниви 0,00 3428,20 3428,20 82,34 38091,11 0,00 3114,52 3114,52 74,81 34605,78

2.2. Трайни насаждения 0,00 70,47 70,47 1,69 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Територии за алтернативно земеделие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,22 389,22 9,35 4324,67

2.4. Необработваеми земи 0,00 275,40 275,40 6,61 3060,00 0,00 225,93 225,93 5,43 2510,33

3. Горски територии

3.1. Гори и горски земи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Територии, заети от водни площи 0,00 60,06 60,06 1,44 667,33 0,00 58,26 58,26 1,40 647,33

5. Територии за транспорт и комуникации 33,17 88,51 121,68 2,92 1352,00 36,12 78,97 115,09 2,76 1278,78

6. Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0,00 1,57 1,57 0,04 17,44 1,20 2,12 3,32 0,08 36,89

7. Нарушени територии 0,00 0,00

7.1. Сметища и други депа за отпадъци 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Други територии

8.1. Пясъци, мочурища, дерета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208,23 3955,15 4163,38 100,00 46259,78 292,05 3871,33 4163,38 100,00 46259,78ОБЩО:

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА - с. КОМОЩИЦА

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ

ОБЩО за землището на с. 
КОМОЩИЦА

ОБЩО за землището на с. 
КОМОЩИЦА
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в строит. 
граница на 
с. Дълго-

делци

извън 
строит. 

граница на 
с. Дълго-

делци

в строит. 
граница на 
с. Дълго-

делци

извън 
строит. 

граница на 
с. Дълго-

делци

площ (ха) площ (ха) площ (ха) 
% от 

терит.
кв.м/ 

жител
площ (ха) площ (ха) площ (ха) 

% от 
терит.

кв.м/ 
жител

1. Урбанизирани територии

1.1. Жилищни територии 110,99 0,00 110,99 2,47 1329,22 141,94 0,00 141,94 3,16 1699,88

1.2. Територии с обществено-обслужващи функции 1,75 0,00 1,75 0,04 20,96 1,75 0,00 1,75 0,04 20,96

1.3. Смесени територии за многофункционално ползване 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,04 69,04 1,54 826,83

1.4. Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 12,98 0,29 155,45

1.5. Територии за спорт и атракции 0,00 1,88 1,88 0,04 22,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Територии за озеленяване, паркове и градини 4,84 0,00 4,84 0,11 57,96 5,34 0,00 5,34 0,12 63,95

1.7. Терени за гробищни паркове 0,00 2,36 2,36 0,05 28,26 0,00 2,36 2,36 0,05 28,26

1.8.
Територии с производствено-складови и стопански 
функции 0,00 17,68 17,68 0,39 211,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Друг вид територии със селищен характер 0,00 3,33 3,33 0,07 39,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Неусвоени територии 28,05 0,00 28,05 0,62 335,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11. Терени с обекти на културно-историческото наследство 0,35 0,00 0,35 0,01 4,19 0,35 7,66 8,01 0,18 95,93

2. Земеделски територии

2.1. Ниви 0,00 3413,62 3413,62 75,99 40881,68 0,00 2935,98 2935,98 65,36 35161,44

2.2. Трайни насаждения 0,00 97,71 97,71 2,18 1170,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Територии за алтернативно земеделие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,34 555,34 12,36 6650,78

2.4. Необработваеми земи 0,00 355,70 355,70 7,92 4259,88 0,00 315,52 315,52 7,02 3778,68

3. Горски територии

3.1. Гори и горски земи 0,00 293,50 293,50 6,53 3514,97 0,00 293,50 293,50 6,53 3514,97

4. Територии, заети от водни площи 0,00 43,67 43,67 0,97 522,99 0,00 43,67 43,67 0,97 522,99

5. Територии за транспорт и комуникации 19,88 94,92 114,80 2,56 1374,85 19,88 83,81 103,69 2,31 1241,80

6. Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,11 0,02 13,29

7. Нарушени територии

7.1. Сметища и други депа за отпадъци 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Други територии

8.1. Пясъци, мочурища, дерета 0,00 1,72 1,72 0,04 20,60 0,00 1,72 1,72 0,04 20,60

165,86 4326,09 4491,95 100,00 53795,81 169,26 4322,69 4491,95 100,00 53795,81ОБЩО:

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА - с. ДЪЛГОДЕЛЦИ

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ

ОБЩО за землището на с. 
ДЪЛГОДЕЛЦИ

ОБЩО за землището на с. 
ДЪЛГОДЕЛЦИ
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в строит. 
граница на 

с. Долно 
Церовене

извън 
строит. 

граница на 
с. Долно 

Церовене

в строит. 
граница на 

с. Долно 
Церовене

извън 
строит. 

граница на 
с. Долно 

Церовене

площ (ха) площ (ха) площ (ха) 
% от 

терит.
кв.м/ 

жител
площ (ха) площ (ха) площ (ха) 

% от 
терит.

кв.м/ 
жител

1. Урбанизирани територии

1.1. Жилищни територии 120,92 0,00 120,92 4,37 1465,70 126,96 0,00 126,96 4,59 1538,91

1.2. Територии с обществено-обслужващи функции 2,79 0,00 2,79 0,10 33,82 5,48 0,00 5,48 0,20 66,42

1.3. Смесени територии за многофункционално ползване 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,55 0,00 44,55 1,61 540,00

1.4. Територии с рекреационни функции и курортни дейности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,62 8,62 0,31 104,48

1.5. Територии за спорт и атракции 0,00 1,92 1,92 0,07 23,27 4,96 0,00 4,96 0,18 60,12

1.6. Територии за озеленяване, паркове и градини 8,20 0,00 8,20 0,30 99,39 11,05 0,00 11,05 0,40 133,94

1.7. Терени за гробищни паркове 1,02 0,00 1,02 0,04 12,36 1,02 0,00 1,02 0,04 12,36

1.8.
Територии с производствено-складови и стопански 
функции 3,42 10,63 14,05 0,51 170,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Друг вид територии със селищен характер 0,00 0,78 0,78 0,03 9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Неусвоени територии 16,43 0,00 16,43 0,59 199,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11. Терени с обекти на културно-историческото наследство 0,22 0,00 0,22 0,01 2,67 0,22 0,00 0,22 0,01 2,67

2. Земеделски територии

2.1. Ниви 0,00 1914,71 1914,71 69,17 23208,61 0,00 1652,33 1652,33 59,69 20028,24

2.2. Трайни насаждения 0,00 37,16 37,16 1,34 450,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Територии за алтернативно земеделие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,61 359,61 12,99 4358,91

2.4. Необработваеми земи 0,00 344,78 344,78 12,45 4179,15 0,00 252,31 252,31 9,11 3058,30

3. Горски територии

3.1. Гори и горски земи 0,00 71,43 71,43 2,58 865,82 0,00 71,43 71,43 2,58 865,82

4. Територии, заети от водни площи 0,00 65,38 65,38 2,36 792,48 0,00 64,68 64,68 2,34 784,00

5. Територии за транспорт и комуникации 30,82 122,50 153,32 5,54 1858,42 33,29 115,73 149,02 5,38 1806,30

6. Територии за инженерно-техническа инфраструктура 0,00 0,40 0,40 0,01 4,85 1,27 0,00 1,27 0,05 15,39

7. Нарушени територии

7.1. Сметища и други депа за отпадъци 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Други територии

8.1. Пясъци, мочурища, дерета 0,00 14,71 14,71 0,53 178,30 0,00 14,71 14,71 0,53 178,30

183,82 2584,40 2768,22 100,00 33554,18 228,80 2539,42 2768,22 100,00 33554,18ОБЩО:

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА - с. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ
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ОБЩО за землището на с.  
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4.4. Транспортна и инженерно-техническа инфраструктура 

4.4.1. Пътна инфраструктура 

Развитието на пътната мрежа в чертите на общината е главен инфраструктурен 

приоритет. То може да се реализира както чрез изграждането на нови пътни връзки, 

така също и посредством рехабилитация, реконструкция или ремонти на 

съществуващите. Има се предвид не само подмяна на настилките на пътните 

платна, но и изграждане/рехабилитация на тротоари, съоръжения, банкети и др. 

Разполагаме с прогнозното натоварване на петте преброителни пункта: два на 

път ІІ-81 и три на път ІІІ-818. 

Резултатите сочат едно очаквано нарастване на трафика за крайния срок 2030 

г. спрямо 2010 г., както следва: 

• За път ІІ-81, пункт ГПП 4: 

- общо МПС 6450 броя, нарастване 70 %; 

- леки автомобили 3648 броя, нарастване 67 %; 

- лекотоварни автомобили 1250 броя, нарастване 75 %; 

- тежкотоварни автомобили и с ремарке 1497 броя, нарастване 75 %; 

- автобуси 55 броя, нарастване 34 %. 

• За път ІІ-81, пункт ДПП 1270: 

- общо МПС 3950 броя, нарастване 63 %; 

- леки автомобили 2239 броя, нарастване 60 %; 

- лекотоварни автомобили 965 броя, нарастване 75 %; 

- тежкотоварни автомобили и с ремарке 716 броя, нарастване 57 %; 

- автобуси 30 броя, нарастване 76 %. 

• За път ІІІ-818, пункт ДПП 1930: 

- общо МПС 1525 броя, нарастване 37,02 %; 

- леки автомобили 1200 броя, нарастване 39,7 %; 
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- лекотоварни автомобили 191 броя, нарастване 27,3 %; 

- тежкотоварни автомобили и с ремарке 104 броя, нарастване 30 %; 

- автобуси 30 броя, нарастване 25 %. 

• За път ІІІ-818, пункт ДПП 1931: 

- общо МПС 1310 броя, нарастване 27,8 %; 

- леки автомобили 947 броя, нарастване 27,4 %; 

- лекотоварни автомобили 213 броя, нарастване 26,8 %; 

- тежкотоварни автомобили и с ремарке 122  броя, нарастване 34,07 %; 

- автобуси 28 броя, нарастване 27,3 %. 

• За път ІІІ-818, пункт ДПП 1932: 

- общо МПС 1080 броя, нарастване 29,2 %; 

- леки автомобили 701 броя, нарастване 27,45 %; 

- лекотоварни автомобили 222 броя, нарастване 27,58 %; 

- тежкотоварни автомобили и с ремарке 120  броя, нарастване 44,58 %; 

- автобуси 37 броя, нарастване 27,58 %. 

Пропускателната способност на пътищата в общината не е изчерпана. 

По отношение на Републиканската пътна мрежа по път ІІ-81 не се планира 

рехабилитация на пътя. 

За третокласния път ІІІ-818 се предвижда рехабилитация и реконструкция на 

участъка от км.0+000 до км.12+600 и от км.12+600 до км.19+687. 

Обектът е предложен за финансиране от Ремонтната програма на Агенция 

„Пътна инфраструктура” през 2013 г. 

От общинските пътища ІV-10127 приоритет следва да има пътната връзка 

с.Якимово – с.Владимирово, която в момента е без настилка. Реализирането на 

тази връзка ще подобри транспортната връзка на Общината с Община Бойчиновци. 
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Предвиждат се и още три нови пътни връзки (с.Комощица – с.Расово и 

с.Долно Церовене – с.Медковец, свързващи община Якимово и община Медковец 

и с.Комощица – с. Мокреш, свързващи община Якимово и община Вълчедръм.  

 За пътна връзка с.Дългоделци – ІІ-81 покрай язовир Божоровец има заявени 

инвестиционни намерения. 

На територията на общината няма установени трасета на велисипедни 

маршрути. Поради местоположението си община Якимово е неразделна част от 

Дунавската стратегия на ЕС за Дунавския регион, която включва изграждането на 

велоалейна мрежа. На схемата е отразена само основната велоалейна мрежа. 

При реализация на тези предвиждания ще бъде подсигурена стабилна 

транспортно-комуникационна мрежа, която в обвързаност със селищната мрежа е 

предпоставка за интегрирано и устойчиво функциониране и развитие в 

съответствие с цялостната концепция на ОУПО Якимово. 

Състоянието на съществуващите местни пътища не е много добро. Препоръчва 

се на община Якимово да изготви дългосрочна програма за рехабилитация и 

основен ремонт на тези пътища. Целта е в края на прогнозния период 2035 година 

тази мрежа да бъде в добро състояние и да осигури една завършена 

инфраструктура. 

4.4.2. Железопътна инфраструктура 

Съгласно предоставената информация от ДП „Национална компания 

железопътна инфраструктура” има изготвен идеен проект за ж.п.линия Видин – 

София в три варианта (Приложение 8). На схемата на транспортната мрежа към 

ОУПО са отразени трите вероятни трасета на ж.п. линията, а на основния чертеж 

на ОУПО – предоставеното в цифров вид трасе на част от линията Монтана – 

Медковец, преминаващо на територията на община Якимово. (Приложение 8) 

4.4.3. Водоснабдяване и канализация 

4.4.3.1. Водопровод 

Община Якимово се намира на територията на област Монтана и обхваща 

землищата на с. Долно Церовене, с. Дългоделци, с. Якимово и с. Комощица. 

Водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения се експлоатират от 
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„Водоснабдяване и канализация“ – ООД Монтана, гр.Монтана 3400, ул.“Ал. 

Стамболийски“ 11.  

Селата Дългоделци, Долно Церовене и Якимово II са водоснабдени на 100%. 

Село Комощица е в заключителен етап от доизграждане на вътрешна 

водопроводна мрежа от водоснабдяването. С изпълнението на III етап от проекта 

ще се осигури питейна вода на още 390 жители на селото.  Съставните села на 

с.Якимово - Якимово 1и 2 нямат водоснабдителни системи, а за питейно-битови 

нужди ползват кладенци.  За цялостно осигуряване на населението от село 

Якимово с питейна вода през м.ноември 2007 г. е направена първа копка за 

откриване на воден обект за изграждане на дублиращо водовземно съоръжение за 

питейно-битово водоснабдяване. 

Технически параметри на водоснабдителната мрежа 

За питейно битови и противопожарни нужди се използват подземни води. 

Водоснабдяването на общината се осъществява посредством четири тръбни 

кладенеца, един шахтов кладенец и два хоризонтални дренажа. Селищата на 

територията на общината се водоснабдяват чрез три самостоятелни 

централизирани водоснабдителни групи, посредством съществуващи водовземни 

съоръжения и водоснабдителни мрежи. 

• Описание на водоснабдителна група с. Долно Церовене и с. 

Дългоделци 

Водата за водоснабдителни и противопожарни нужди се осигурява от четири 

тръбни и един шахтов кладенец. Те достигат до консуматорите посредством 

система от помпена станция, тласкател, напорен резервоар и довеждащ 

водопровод.  

Кладенците попадат в землището на с. Долно Церовене. От общо четири броя 

тръбни кладенци към момента се ползват само два (тръбен кладенец N3, H=30m и 

кладенец N2, H=22m). Кладенците който се експлоатират притежават 

разрешително за ползване N 11510491/06.04.2010г с срок на ползване до 

06.04.2035. Двата тръбни  кладенеца са с лимит от по 189093м3 (6 l/s) всеки, а 

шахтовия кладенец с лимит 34300м3 (1,1 l/s) . Тръбен кладенец N3 и шахтовия 

кладенец се намира на територията на частно-държавна собственост по скица с 

номер на имота 341/19.12.09, а тръбен кладенец N2 на територията на частна 
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собственост по скица с номер на имота 250030/19.12.09. За кладенците има 

изготвени проекти за санитарно охранителна зона. 

Към тръбен кладенец N3 е изградена бункерна помпена станция 1 с Qп=12l/s; 

Hп=20m. В тръбния кладенец  са установени следните водни нива: Средно водно 

ниво – 143,00м ; Долно водно ниво – 141,00м. От БПС водата се отвежда към 

шахтовия кладенец при следните установени водни нива в него: Средно водно ниво 

– 149,20м; Долно водно ниво – 146,00м.  

От ШК водата постъпва към помпена станция помещаваща се в масивна 

постройка. В нея са разположени два помпени агрегата с  Qп=25l/s; Hп=50m, кота 

ос помпа 150,12м; Hг=37,08; Hв=5,60. Тласкателя е с обща дължина 1625м, 

изграден от азбестоциментови тръби ф200 и PE ф180, и отвежда водата до 

напорен резервоар. По трасето си до резервоара тласкателя пресича река, жп 

линия и преминава през частни имоти (ниви и гори) определяйки сервитутна 

граница съгласно наредба 8. 

Резервоара е изграден през 1968г. Към момента не е уточнена собствеността на 

земята върху която попада. За него е необходимо е да се отреди санитарно 

охранителната зона съгласно наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и 

реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Техническите данни на 

резервоара са: Обем V=500m3, кота терен 185,97м, кота вливна тръба 187,20м, 

кота хранителна тръба 184,50м.  

Довеждащия водопровод обслужва и двете села. Обща му дължина е 6194м. 

Водата достига първо до разпределителната водопроводна мрежа на с. Долно 

Церовене, а след това до с.Дългоделци. По трасето си до с. Долно Церовене 

водопровода пресича р.Цибирица и определяйки сервитутна граница преминава  

през частни имоти и горски масиви. След влизането си в границите на с. Долно 

Церовене  минава в уличната регулация и продължава към ц. Дългоделци 

движейки се успоредно на междуселския път свързващ селата. Довеждащия 

водопровода за селата основно е изпълнен от етернитови тръби с диаметър Ф200 и 

ф250 и година на въвеждане в експлоатация преди 1980г. През годините 
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вследствие чести аварии по него са подменени 2300м включително 612м от 

тласкателя. 

Разпределителните вътрешни водопроводни мрежи на селата са изградени от 

етернитови тръби и са въведени в експлоатация преди 1970г. 

Общата дължина на вътрешната водопроводна мрежа на с. Церовене е 20311м. 

Вид.тр 

Диам. 

Ф60 Ф80 Ф100 Ф125 Ф150 Ф200 Ф250 

 

Общо: 

етернит 7229м 8020м 1235м 1144м 1080м 624м 270м 19602м 

 

Вид.тр 

Диам. 

Ф75 Ф90 Ф110 Общо: 

етернит 3м 490м 216м 709м 

 

Общата дължина на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дългоделци е 

20706м. 

Вид.тр 

Диам. 

Ф60 Ф80 Ф100 Ф125 Ф150 Ф200 Общо: 

етернит 13503м 3416м 890м 570м 740м 937м 20056м 

 

По данни на експлоатиращото ВиК предприятие за последните години са 

подадени и продадени следните водни количества: 

Година с.Долно церовене с. Дългоделци 
  Qгод. М3 Qгод. М3 
  подадено продадено подадено продадено 

2008 56592 24508 40839 18505 
2009 62660 22727 42647 17399 
2010 49899 21914 36775 16402 
2011 48950 23626 33380 16308 
2012 52130 21627 42070 17566 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

� Използват се едва 50% от наличните изградени водоизточници. 

� Необходимо е да се изготвят проекти за СОЗ на тръбен кладенец N1 и N4. 

� Да се уточнят с Агенцията по кадастъра собствеността на земите 

попадащи в СОЗ на резервоарa и водоизточниците и ако не са отразени в 

КВС да се заснемат и отразят. 

� Необходимо е СОЗ пояс 1 на водоизточниците да попада на публична 

собственост.  

� Загубите на вода по водоснабдителната мрежа вследствие на 

амортизираните водопроводи надхвърлят 50%, което налага тяхната 

рехабилитация. 

• Описание на водоснабдителна група с. Якимово 

Водата за водоснабдителни и противопожарни нужди в момента се осигурява от 

един тръбен кладенец и два хоризонтални дренажа, и достига до консуматорите 

посредством система от помпена станция тръбна мрежа и два контра резервоара. 

Помпената станция се захранва от два тръбни кладенеца. В момента се 

използва само единия. Той е с дълбочина 35м и притежава разрешително за 

ползване 11510394/26.09.09 със срок до 26.09.2034г. Лимита му е 76500м3 (2,43l/s).  

СОЗ е въведена със заповед. Терена попада в публично държавна собственост с 

номер на имота 000301/07.07.2007. Другия тръбен кладенец е с дълбочина 135м и 

към настоящия момент не се ползва. 

Помпената станция е обособена като масивна постройка. В нея са разположени 

два помпени агрегата и хлораторната станция. Помпените агрегати са съответно с 

Qп=11l/s; Hп=64m, и Qп=12l/s; Hп=50m. Помпената станция тласка вода директно 

към водоснабдителната мрежа на с.Якимово, като в часовете с малка консумация 

допълва двата резервоара.  

Резервоара в местност Урвата е с обем от 25м3, кота вливна тръба 117м, кота 

водно ниво 117м, кота хранителна тръба 115,2м. Резервоара в местност Градище с 
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обем от 55м3, кота хранителна тръба 118,50м. Към резервоарите в м.Урвата има 

изградени хоризонтални дренажи с обща дължина 83м и събирателна шахта който 

не се ползват. За тях няма изградена СОЗ и попадат в имот N000362/08.07.2009, 

който е частно държавна собственост. 

Към резервоара в м.Градище има изградени хоризонтални дренажи с обща 

дължина 45м и събирателна шахта за 3,82м3, който също не се ползват. За тях 

няма изградена СОЗ. Попадат в имот N000377/08.07.2009, който е частно държавна 

собственост.  

Други водоизточници на територията на с. Якимово са хоризонталните дренажи 

в местността Дзуките с обща дължина 36м, събирателна шахта 5,63м3 и в 

местността Орешака с обща дължина 5м. И за двата дренажа няма изградена СОЗ 

и попадат в частно държавна собственост. 

Довеждащите водопроводи са изградени предимно от етернитови тръби 885м, 

стоманени тръби 115м и ПЕ тръби – 215м. Етернитовите и стоманените 

водопроводи са изграждани преди 1960г а ПЕ след 2001г., като 100м от тях са били 

за подмяна. 

Вътрешната водопроводна мрежа на с.Якимово е с обща дължина от 12353м. 

Основната част на водоснабдителната мрежа е изградена преди 1970г. За 

изграждането са използвани етернитови, стоманени, ПЕ и поцинковани тръби.  

Вид.тр 

Диам. 

Ф60 Ф80 Ф100 Общо: 

етернит 3083м 4186м 812м 8081м 

 

Вид.тр 

Диам. 

Ф50 Ф80 Общо: 

стомана 1351м 809м 2160м 

 

Вид.тр 

Диам. 

Ф90 Ф125 Общо: 
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ПЕ 388м 1538м 1926м 

 

Вид.тр 

Диам. 

Ф1 ½‘ Общо: 

Поцинковани 186м 186м 

 

По данни на експлоатиращото ВиК предприятие за последните години са 

подадени и продадени следните водни количества: 

Година с.Якимово 
  Qгод. М3 
  подадено продадено 

2008 51664 21479 
2009 62371 19472 
2010 41725 18513 
2011 40263 19641 
2012 53760 22507 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

� Използват се едва 50% от наличните изградени водоизточници. 

� Използвания тръбен кладенец при ПС Якимово е с малък дебит и не 

позволява на помпените агрегати да работят в оптимален режим. 

� Необходимо е да се изготвят проекти за СОЗ на всички водоизточници 

и да се въведат е изградят. 

� Да се уточнят с Агенцията по кадастъра собствеността на земите 

попадащи в СОЗ на резервоарите и водоизточниците и ако не са 

отразени в КВС да се заснемат и отразят. 

� Необходимо е СОЗ пояс 1 на водоизточниците да попада на публична 

собственост.  
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� Загубите на вода по водоснабдителната мрежа вследствие на 

амортизираните водопроводи надхвърлят 50%, което налага тяхната 

рехабилитация. 

� Необходимо е да се изгради вътрешна водопроводна мрежа за 

Якимово 1 и 3. 

� Изграждане на дублиращо водовземно съоръжение за питейно-битово 

водоснабдяване в землището на с. Якимово 

• Описание на водоснабдителна група с. Комощица 

Водата за водоснабдителни и противопожарни нужди в момента се осигурява от 

един тръбен кладенец  и достига до консуматорите посредством система от 

помпена станция тръбна мрежа и водна кула. 

Тръбния кладенец притежава разрешително за ползване 226/29.03.2001 с срок 

до 29.03.2026г. Лимита му е 179200м3 (5,7l/s). Попада в място с публично общинска 

собственост. За него има изготвен проект за СЗО която не е учредена. 

Помпената станция се помещава в самостоятелна масивна постройка с един 

помпен агрегат Qп=11l/s; Hп=100m. Водната кула е с обем 250м3, кота терен 147,43 

и кота водно ниво 169,50м. 

Довеждащия водопровод е с дължина 520м изграден е от етернитови тръби. 

Вътрешната водопроводна мрежа е изпълнена от етернитови тръби.  

По данни на експлоатиращото ВиК предприятие за последните години са 

подадени и продадени следните водни количества: 

Година с.Комощица 
  Qгод. М3 
  подадено продадено 

2008 22489 15984 
2009 33647 14043 
2010 31240 14605 
2011 32465 16405 
2012 55160 24191 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
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� Необходимо е да се изготви нов проект за СОЗ. 

� Качество на водата предназначена за питейно-битови нужди 

� Контролът върху качествата на питейната вода, доставяна до крайните 

потребители в общината, се извършва от акредитираната лаборатория 

на РЗИ - гр.Монтана (приемник на РИОКОЗ ), съгласно изготвената 

съвместно Програма за мониторинг. Програмата е разработена в 

съответствие с изискванията на Наредба №9/16.03.2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, и се 

актуализира ежегодно. Пунктовете са съобразени с географското 

разположение на 3-те обособени водоснабдавани населени района. 

� Инвестиции, за които има осигурено пълно или частично финансиране 

и които са в процес на договаряне и изпълнение 

� Към настоящия момент се изпълняват следните проекти:  "Вътрешна 

водопроводна мрежа - етап III , запад" от работен проект: 

"Водоснабдяване на с.Комощица"; Изграждане на дублиращо 

водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване в 

землището на с.Якимово 

� Инвестиции, които са спешно необходими във връзка с преодоляване 

на недостига на вода за питейно водоснабдяване: 

- Проучване, проектиране и изграждане на алтернативно 

водоснабдяване от местни водоизточници.  

- Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа за с.Якимово 1 и 3 

- Изготвяне на проекти (за водоизточниците за който не са 

изготвени) за СОЗ, и тяхното осъществяване. 

- Да се рехабилитират водоизточниците който в момента не се 

ползват и да се изготвят документи за издаване на разрешително 

за ползване. 

- Инвестиции, необходими за подобряване водоснабдителната 

система: – качество на водоснабдителните услуги и 

намаляване загубите по водоснабдителната мрежа 
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- Да се реабилитира вътрешната и външната водоснабдителн мрежа 

изградена от етернитови тръби. 

- Да се реабилитират резервоарите. 

- Да се трасират с коти и координати водоснабдителната мрежа на 

населените места и съоръженията по нея с отразяване в КВС. 

- Да се направят цифрови модели на населените места да се 

заснемат и отразят на тях водопроводните мрежи и съоръжения.  

4.4.3.2. Канализация 

• Канализационна мрежа и степен на изграденост 

В селата има частично изградена канализационна мрежа, която се излива в 

реката. На останалите места битовите отпадъчни води се събират в септични ями 

който от своя страна влошават качеството на подземните води. 

• Пречистване на отпадъчни води 

На територията на община Якимово няма изградени съоръжения за пречистване 

на отпадъчните води.  

• Чувствителност на зоната 

Съгласно Доклада за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС 

относно пречистване на отпадъчни води от населените места и със заповед РД 970 

от 28.07.2003г. на МОСВ, река Дунав, Черно море и техните водосборни басейни, 

както и части от реките Струма, Арда, Марица и Тунджа са определени за 

чувствителни зони.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

� Съгласно изискванията на Наредба 6 от 09.11.2000г, за всички 

агломерации следва да бъде изградена канализационна мрежа, която 

да събира отпадъчните води от агломерацията, който преди 

заустването им във водоприемник да бъдат подложени на съответно 

пречистване в зависимост от големината на агломерацията и 

чувствителността на водопроемника. 
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� Емисионните норми по определени показатели който следва да бъдат 

постигнати, трябва да бъдат в съответствие  с директивата и Наредба 

6, като конкретните изисквания и показатели, на който следва да 

отговарят пречистените отпадъчни води, ще се определят от 

компетентния орган по Закона за водите в разрешителното за 

заустване и по наредба 2 в зависимост от състоянието на 

водоприемника на отпадъчни води. 

В ОУПО са терени към всяко едно от населените места в общината, където 

след провеждане на необходимите процедури и проектни дейности има възможност 

за изграждане на локални ПСОВ. 

4.4.4. Електроснабдяване 

Целта на разработката по част електро към настоящия Общ устройствен 

план е да даде насоката за развитие и необходимата мощност за захранване на 

електро-консуматорите в община Якимово в хоризонт 2030 година, в настоящите 

условия или при възникване на инвестиционна инициатива.  

При разработване на проекта са вземат под внимание изикванията на 

следните нормативни документи: 

o Закон за енергетиката, от 05.07.2013 г.; 

o Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 

биогоривата – 2012 г. 

o Закон за устройство на територията, с всичките му изменения 

o Наредба No3/2004 г. За устройство на електрическите уредби и 

ел.проводните линии (ДВ бр.90 и 91/2004г.) с всичките й изменения 

o Наредба N1/27.05.2010г.за проектиране, изграждане и поддържане на 

електрическите уредби за ниско напрежение в сгради 

o Наредба No4/09.06.2004 г. За техническа експлоатация на 

енегргообзавеждането (ДВ бр.111 от 2004г.) 

Проектирането на ОУП на община Якимово, 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 Якимово се намира в Северозападна България и е една от 

съставните общини на област Монтана. Общината има 4 населени места с общо 

население 4 332 жители (към 01.02.11 г.). на Област Монтана. Разполага се в 

Дунавската равнина и заема площ от 220,98 km2. На север община Якимово 

граничи с Община Лом, на изток с Община Вълчедръм, на юг с общините 

Бойчиновци и Монтана, а на запад с Община Медковец. През общината минава 

железопътната линия София – Видин – Лом, както и републиканските пътища II-81 

и III-818. Основният поминък на населението е земеделие и животновъдство 

На територията на общината няма предприятия от основните отрасли на 

икономиката. 

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. 

В общината съществуват две фурни за производство на хляб и две мелници 

за преработка на пшеница – едната в с. Якимово, с персонал от 3 човека и ЕООД 

"Петромел" в с. Комощица, в която работят 26 човека. Функционира и една 

маслобойна за преработка на слънчогледово семе в с.Якимово 
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На територията на общината има 4 читалища - по едно във всяко населено 

място в общината. Към тях има сформирани общо шест художествени колектива. 

През 1972 г. край Якимово е открито сребърно съкровище.  

В две от населените места на общината има по 1 основно училище, има 

общо 2 Детски градини и 1 Център за работа с деца.  

Основният поминък на населението е предимно земеделие и 

животновъдство. Средната годишна продукция, която се реализира  от 

земеделието  е 54,4 % , и от животновъдството – 33,7 % т.е.88,1 % от 

реализираната средногодишна продукция. 

Тъй като община Якимово е типичен представител на селскостопанските 

общини в България, то съвсем закономерно е първата основна насока за развитие 

на общината да бъде земеделието със своите два подотрасъла: растениевъдство и 

животновъдство. 

Данните от текущата демографска статистика показват, че в община 

Якимово към 2013 г. 4220 д., което е по-малко от броя на населението установен 

при преброяването на населението през 2011 г. - 4332 д. Процесът на намаляване 

на броя на населението, макар и с по-ниски темпове продължава и след 2011. 

Процесите на обезлюдяване на общината продължават и през последните 7 години 

(2007 -2013 г.), макар и с по-ниски темпове.  

Прогнозите, на базата на които се разработва и самият проект на ОУП на 

община Якимово са съобразени с  прогнозния срок за действие на ОУП. В  

Плановото задание за изработване на ОУП на общината е заложен  прогнозен  

хоризонт 2030 г. 

 

 

 

Прогнозен 

хоризонт по 

години 

Варианти на прогнозата  

(брой) 

I вариант  

(при хипотеза за 

относително 

забавяне)* 

II вариант  

(при хипотеза за 

конвергентност)* 

 

III вариант  

(при хипотеза  за 

(относително 

ускоряване)* 

умерено 
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песимистичен тенденциален оптимистичен 

 

2013 г. -състояние 4220 4220 4220 

2015 г. - прогноза 4068 4107 4145 

2020 г. - прогноза 3877 3960 4066 

2025 г. - прогноза 3680 3762 3865 

2030 г. - прогноза 3497 3588 3780 

Електроснабдяване 

 Електроснабдяването на селата Долно Церовене, Дългоделци и Якимово се 

извършва с електропровод 20кV по направлението Медковец-Вълчедръм, а на с. 

Комощица – чрез електропровод 20кV по направлението Расово-Мокреш. 

Изградените трафопостове по населени места са както следва: 

• Якимово – 13 бр. на ЧЕЗ и 2 на други собственици 

• Дългоделци – 4 бр. на ЧЕЗ и 1 на други собственици  

• Долно Церовене – 3 бр. на ЧЕЗ и 2 на други собственици  

• Комощица – 6 бр. на ЧЕЗ и 2 на други собственици 

 В рамките на общината не преминават преносни (400kV и 220kV) и 

разпределителни (110kV) електропроводни мрежи. В югозападния си край 

общинската територия се пресича от ВЕП 110 kV „Златия-Огоста”, която е въведена 

е в експлоатация през 1953г. с обща дължина 32,4 km, от които 3,6 km е на 

територията на общината. Електропровода е връзка между п/ст „Бойчиновци” и п/ст 

„Брусарци”, всички на територията на ЕПР Монтана. 

 На територията на община „Якимово” няма изградена електрическа 

подстанция собственост на ЕСО ЕАД, нито на други собственици. 

Информация, предоставена от„ЧЕЗ Разпределение България“ Ад  и от 

„Енергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД е дадена в  Приложение 5. 

Mощностите се определят, както следва: 

2 броя фурни, първата с мощност: 5 kW,  a втората с мощност 15 kW 

2 броя мeлници, всяка с мощност – по 24 kW 
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1 брой маслобoйна с мощност – 3 kW 

4 бр.читалища – с мощност: по 30 kW 

2 броя осносвни училища по 20 kW 

4 броя АТЦ   по 15 kW 

1 център за рабoта с деца – 5 kW 

2 броя детски градини: по 24 kW 

4 смесени магазина  с кръчми - 20 kW 

Комунално битов товар от жил.на населението – 6 kW на семейство при К-

търс.=0,35  

Прознозата е направена на база I вариант (при хипотеза за относително забавяне)* 

песимистичен 

№ Звена в 

мрежата 

Върхо

в 

товар 

 

kW 

2013 г. 

Върхо

в 

товар 

 

kW 

2015 

Върхов 

товар 

 

kW 

2020 

Върхов 

товар 

 

kW 

2025 

Върхов 

товар 

 

kW 

2030 

Годишн

а 

използв

аемост 

за к.б.н. 

часа 

1. Мрежа НН 9302 8983 8582 8168 7784 1000 

2. Трафопост 8372 8085 7784 7351 7006 3000 

3. Мрежа Ср.Н 7907 7636 7295 6943 6616 2400 

 Подстанция 6744 6513 6222 5922 5643 3500 

 

Прознозата е направена на база II вариант  при хипотеза за конвергентност - 

тенденциален  
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№ Звена в 

мрежата 

Върхо

в 

товар 

 

kW 

2013 г. 

Върхо

в 

товар 

 

kW 

2015 

Върхов 

товар 

 

kW 

2020 

Върхов 

товар 

 

kW 

2025 

Върхов 

товар 

 

kW 

2030 

Годишн

а 

използв

аемост 

за к.б.н. 

часа 

1. Мрежа НН 9302 9065 8756 8340 7975 1000 

2. Трафопост 8372 8159 7880 7506 7178 3000 

3. Мрежа Ср.Н 7907 7705 7443 7090 6779 2400 

 Подстанция 6744 6572 6348 6047 5782 3500 

 

Прознозата е направена на база III вариант (при хипотеза  за (относително 

ускоряване)* 

умерено оптимистичен 

№ Звена в 

мрежата 

Върхо

в 

товар 

 

kW 

2013 г. 

Върхо

в 

товар 

 

kW 

2015 

Върхов 

товар 

 

kW 

2020 

Върхов 

товар 

 

kW 

2025 

Върхов 

товар 

 

kW 

2030 

Годишн

а 

използв

аемост 

за к.б.н. 

часа 

1. Мрежа НН 9302 9145 8979 8557 8378 1000 

2. Трафопост 8372 8230 8081 7701 7540 3000 

3. Мрежа Ср.Н 7907 7773 7632 7273 7121 2400 

 Подстанция 6744 6630 6509 6203 6074 3500 
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Изводи за електроснабдяването на община Якимово:   

 Съгласно десетгодишния план за развитие на електроенергийната система, 

на територията на община „Якимово” не се предвижда изграждане на техническа 

инфраструктура собственост на ЕСО ЕАД. 

 От прознозните стойности в трите варианта с хоризонт 2030 година, е видно, 

че броят на трафостовете в Община Якимово, 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 ВЕИ. 

Проблем обаче е амортизираната електроснабдителна мрежа НН в някои от 

населени 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. 

Телекомуникации 

 Селищата от община Якимово са покрити с телефонни, телексни и телефаксни 

услуги. Пощенски клонове има изградени в общинския център Якимово, както и в 

останалите села от общината. 

 Има четири АТЦ, централа в с. Якимово. Общият брой на телефонните постове 

е 2000, от които 800 са в Якимово, а в останалите селища - по 400 бр. 

Телекомуникационна инфраструктура включва достигаща до всяко селище 

автоматична телефонна мрежа. Всички селища са с автоматично входящо и 

изходящо междуселищно избиране. Продължава  въвеждането на модерна 
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цифрова комуникационна 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 показателя „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. 

 Мобилните оператори, които осигуряват покритието на територията на 

общината, са Мтел, Виваком и Глобул. За това способства основно открития и 

равнинен характер на терена. 

Радиотелевизионно покритие 

 Открития и равнинен 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. 

 Кабелни оператори в рамките на общината са “Близоо”, Виваком и “Нетсърф”. 

Практически цялата територия на общината е покрита с кабелни мрежи. 

Достъп до интернет 

 Кабелните оператори са основен доставчик и на Интернет. 

4.5. Ландшафт, екология, зелена система, спорт и отдих 

        Състоянието на ландшафта в района на Община Якимово е в пряка 

зависимост от регионалните особености на природните елементи на околната 

среда. Те се обуславят от териториалното й местоположение в западната част на 

Дунавската равнина, почти на границата с Предбалкана. Територията й се 

характеризира със съчетание на речната, с ценно биоразнообразие, долина на р. 

Цибрица, нейните притоци и с основно  равнинните територии, със земеделска 

обработка и предназначение. В най- голяма степен, основно облика на ландшафта 

се определя от релефа. Според геоморфоложкото райониране на България, 

община Якимово се намира в област Мизийска равнина, подобласт Ломска 

депресия. Територията на община Якимово изцяло попада в Западната Мизийска 

равнина, която се характеризира с обширни плоски вододелни пространства между 

долните течения на дунавските притоци. Конкретно за територията на общината, 

това са плоските вододелни пространства между реките Лом, Цибрица и Огоста. 

Реките имат силно изразени асиметрични долини със стръмни десни и полегати 
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леви склонове. Общият равнинен характер на релефа на Община Якимово е 

оформен от няколко малки плата, ситуирани между долините на малките притоци 

на р. Цибрица. Преобладаващият низинно-платовиден релеф е отражение на 

платформения строеж на Мизийската равнина и специфичния характер на 

неотектонските движения. Надморската височина на територията на общината е 

между 110 и 150 метра, като тя се увеличава от север на юг. Характерното за 

долината на р. Цибрица, преминаваща през територията на община Якимово е, че 

скалите които я формират са по-слабо устойчиви (пясъци и глини), поради което тя 

е по-широка, с полегати склонове, които най-често образуват асиметрични долинни 

разширения, в рамките на които реката меандрира в собствените си наноси. 

Според геоложкия (литолого-стратиграфски) строеж на територията на 

България, в района на 

Община Якимово, от 

периода на кватернера са 

установени алувиално-

пролувиално-делувиални 

наслаги по долината на р. 

Цибрица и еолични 

образувания основно в 

северната й част. През 

периода на неогена, 

територията, където сега 

се намира община Якимово е била район на езерна и речна акумулация, 

вследствие на което са се формирали горномиоценски и плиоценски бракични 

седименти. Това предполага настъпване на промени в облика на ландшафта, които 

могат да бъдат предизвикани от техногенни изменения на релефа(разработване на 

баластриери и добив на пясъчници, диорити и зеолит), или от гравитационни 

явления и процеси( има благоприятни условия за свлачищно- срутищни процеси). 

По отношение на ерозионните процеси, по долината на р. Цибрица има зона на 

акумулация в източната  част на общината, а основната й територия попада в зона 

на плаващ наносен отток с параметри от 1 до 150 t/средногодишно на 

кв.километър.  

Ландшафтният облик на Община Якимово е в пряка зависимост и от 

климатичните особености на района, по които тя попада в 
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умереноконтиненталната климатична  област на страната.  Основно влияние върху 

климата през топлото полугодие оказват атлантическите циклони, които 

предизвикват въздушна и термична неустойчивост, породена от високата 

температура на земната повърхност, поради малкия процент на покритие на 

територията с дървесна и храстова растителност. В резултат на това се образуват 

гръмотевично-дъждовни облаци и падат обилни валежи обикновено през май и 

юни, които формират валежния максимум. Най- характерните белези на климата в 

района на общината са топлото лято и студената зима, голямата годишна 

амплитуда на температурата на въздуха, пролетно-летния максимум и зимен 

минимум на валежите и ежегодната сравнително устойчива снежна покривка с 

различна продължителност. Върху облика на ландшафта в района на Община 

Якимово и по- конкретно върху състоянието на растителността и земеделските 

култури,  пряко влияние оказва такъв климатичен фактор, като видът на зоната на 

овлажнение. По него, общината попада в засушливата подзона на страната, в която 

балансът на запасите от влага в почвата е отрицателен и достига 150mm. За 

опазване на земеделската реколта в района е важно установеното наблюдение, че 

през месеците юли и август има сравнително ниска вероятност за валеж от град. 

Преобладаващите ветрове са северозападните, като по процента на случаите с 

тихо време, територията на общината попада в район със среден брой случаи с 

тихо време. 

Внасяне на разнообразие в  равнинния ландшафт на територията на община 

Якимово е хидрографската мрежа, макар че нейната гъстота е под средната за 

страната. Характерно за реките в западната част на Дунавската равнина, където е и 

територията на общината е, че те са сравнително къси и маловодни, притоците се 

формират преди всичко в равнината, имат непостоянно подхранване и през лятото 

пресъхват. Речните басейни са предимно с продълговата форма. При равнинно-

хълмистия и низинния релеф на територията на Община Якимово, тя има 

ограничени водни ресурси. Сравнително малките средни наклони и слабата 

хоризонтална разчлененост, намаляват интензивността на повърхностното 

оттичане на валежните води. 
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Река Цибрица е 

най- голямото водно 

течение на 

територията на 

общината и протича 

от югозапад на 

североизток. 

Преминава през 

землищата на 

съставните села 

Долно Церовене, Дългоделци и Якимово. С  водолюбивата дървесна и храстова 

растителност по речната й тераса, реката внася живописност в еднообразния 

агрогенен ландшафт. Подобна роля имат и долините на малките притоци на р. 

Цибрица – Турловица и Козаревец, които протичат през землищата на селата 

Долно Церовене и Дългоделци. В северната част на общинската територия протича 

друг приток на р. Цибрица – р. Душилница, около речното корито на която се е 

формирало с. Комощица. 

 По своя повърхностен отток, речните течения на територията на общината 

попадат в зоната с отток от 25 до 50 mm/ годишно. С подобни стойности е и 

подземния отток на реките в района. Реките, протичащи през територията на 

общината са определени като слабо поройни, със средна честота на речните 

прииждания от 3 до 6 случая годишно. Хидрохимичната класификация на водата в 

реките в района е хидрогенкарбонатно-калциево- натриева, а интензитета на 

ерозионните процеси е от 0 до 50 t/год/кв.кm. 

 Положително значение за облика на ландшафта в района на Община 

Якимово имат изградените малки микроязовири, около които обаче няма 

подходяща среда от противоерозионна дървесна и храстова растителност, като 

обработваемите земеделски земи завършват почти непосредствено до техните 

брегове. Микроязовирите се използват основно за напояване и риболов. 

 В землището на с. Дългоделци е открита минерална вода с температура 87 

градуса по Целзий, която е силно минерализирана. За сега сондажът е запечатан и 

минералната вода не се използва. 
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Видът на ландшафта и особено неговият важен обемно-пространствен 

елемент – растителността, е в пряка зависимост от скалната основа и 

формираните от нея под въздействието на различни фактори видове почви. 

Според почвено-географското райониране на България, община Якимово  

попада в Долнодунавската  почвена подобласт и конкретно в Западната 

Долнодунавска провинция. Тя се характеризира с относително голямо контрастно 

почвено разнообразие. Общо в района са разпространени 

черноземите(обикновени, карбонатни и глееви), обикновените смолници, 

лесивираните почви, наносните(богати и карбонатни) и пясъчните почви. Почвите 

са плодородни, отнасят се към І и ІІ бонитетна група, като ограничаващи почвеното 

плодородие са ерозията, дефлацията и заблатяванията. Основно на територията 

на общината са разпространени черноземите – излужени и карбонатни, покриващи 

около 80 % от нейната територия.  

Излужените черноземи се характеризират със силно уплътняване на 

преходния хоризонт и голямо удълбочаване на карбонатите. Хумусният хоризонт е 

добре  изразен и мощността му достига до 45 - 60 см.  Подпочвените води са на 

голяма дълбочина.  

Карбонатните черноземи имат по-плитък профил и по-ниско хумусно 

съдържание. Образувани са върху дебела льосова покривка, имат слабо 

диференциран почвен профил и еднороден механичен състав. 

Незначително разпространение, главно по заливните и ниските надзаливни 

тераси на р.Цибрица, имат алувиалните и алувиално-ливадните почви.   

Най – впечатляващо обемно въздействие и визия за естествена природна 

среда и ландшафт, предизвиква дървесната и храстова растителност с горски 

характер. По отношение на общия характер на растителността, територията на 

Община Якимово попада във флористичния район на Дунавската равнина. 

Биогеографското райониране на страната поставя територията на община Якимово 

в Дунавския биогеографски район. В исторически план обаче, стопанската дейност 

на човека е редуцирала силно естествената растителна покривка в района и днес 

естествената  дървесно-храстова растителност се е запазила само в неусвоените 

за земеделие участъци- основно по долината на р. Цибрица и нейните притоци.. По 

тесните долинни речни склонове са се запазили малки дървесно-храстови 

формации от сребролистна липа (Tilia tomentosa), обикновен габър (Carpinus 
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betulus) и цер (Quercus cerris), с подлес основно от смрадлика (Cotinus coggygria). 

На силно овлажнените крайречни терени се развиват и върби(Salix spp.), тополи 

(Populus spp.), елши (Alnua spp.) и др. водолюбиви растителни видове. 

Разнообразие във визията на ландшафта, различна от преобладаващото участие 

на отглежданите земеделски култури в крайречните участъци, дават и 

обрастванията с хигрофитна и хидрофитна растителност. 

По вододелните заравнености между речните тераси, отново на неусвоени 

земеделски интензивно 

обработвани терени, са 

възникнали вторично 

ксеротермни тревни 

формации на белизмата, 

луковичната ливадина и на 

садината. Производен 

характер има и 

мезоксеротермната тревна 

растителност, разпространена по селските мери на същите пространства, 

доминирана от пасищен райграс и троскот. 

Устойчивостта и здравословното състояние на ландшафта е пряко свързано 

със запазването на биологичното разнообразие и опазване на територията на 

общината от пожари и поройни наводнения. Опазването на биологичното 

разнообразие се гарантира и от общинските територии, обявени и включени в 

Националната екологична мрежа Натура 2000. 

Върху антропогенния облик на ландшафта, съществено влияние оказва и 

хилядолетната човешка дейност, която е оставила подземни или надземни следи и 

артефакти. На територията на Община Якимово има терени с обекти на културно-

историческото наследство около с. Комощица и с. Якимово, които обаче не са в 

такъв вид, че обемно-пространствено да участват като съществени акценти на 

многовековното културно наследство в облика на ландшафта.  

Археологическото наследство в общината е разнообразно и  застъпва 

периода от най-ранните епохи до Късното Средновековие. 
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В крайна сметка, разгледаните по-горе природни и антропогенни фактори 

дават основание да се 

заключи, че ландшафтът 

на Община Якимово 

притежава физически, 

културни и естетико- 

емоционални измерения , 

които могат да 

допринесат за по-добро 

качество на жизнената 

среда и за инвестиционна 

привлекателност. 

Характерното за територията на общината е, че в резултат от многовековното 

въздействие на фактори с различен генезис,  са се формирали ландшафти, които в 

пространствено отношение са средноголеми по площ. 

             Природните и антропогенни елементите, които оформят видовете 

ландшафти на територия на общината са: нивите, трайните насаждения, ливадите, 

реките, деретата, овразите и дървесно-храстовата растителност около тях, 

населените места и урбанизираните територии със селскостопански функции. 

Забележимо отражение върху визията на ландшафта на общината е факта, че 

исторически човешката намеса е изменила съществено облика на естествената 

природна среда в посока на културно земеделско ползване на земите.  Поради този 

факт, отделните видове ландшафти могат да бъдат определени като съществено 

антропогенно повлияни ландшафти. 

              Парадигмата за развитие на човешкото общество през ХХІ век поставя 

изискването, природната среда и формираните от нея ландшафти да бъдат  

устойчиви, т.е. те да притежават възможността за естествено развитие, 

възпроизводство и опазване на природните ресурси за бъдещите поколения.   

            Комбинацията от естествени и антропогенно формирани през вековете  

предпоставки на територията на общината, дава възможност да се определят 

следните  съществуващи типове ландшафти: 
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Урбогенен селищен тип ландшафт, чието бъдещо развитие и състояние е в 

пряка зависимост от социално- икономическите условия в общината. Той обхваща 

селищните и прилежащите крайселищни територии на  четирите  населени места в 

общината. Положително оформящо въздействие за облика на този тип ландшафт 

има растителността в 

отделните общински и 

частни селищни и 

крайселищни имоти под 

формата на озеленени 

пространства, овощни 

градини, асми, лозя,  

декоративни дървета,  

храсти и цветните 

площи пред и/ в 

имотите.  

 

Агрогенен тип ландшафт с преди всичко площно визуално въздействие. 

Той е преобладаващ и е достигнал максимума на  възможност за териториално 

развитие. Това са нивите, зеленчуковите градини, мерите, ливадите и други 

селскостопански територии, ситуирани предимно в крайречните равнинни и 

платовидно заравнените земи между речните корита и дерета  от територията на 

общината. 

              Агрогенен тип ландшафт с обемно- пространствено визуално 

въздействие, който е с потенциал за промени в облика на ландшафта, преди 

всичко на земите с възможност за развитие на алтернативно земеделие от 

територията на общината. Към него се причисляват площите, които могат да бъдат 

заети от трайни култури, основно  овощни градини и лозя, които за сега имат 

сравнително малко площно присъствие в ландшафта на общината. Този тип 

ландшафти освен стопанските си функции, имат и значително екологично действие 

- защита срещу суховеи, силни  зимни ветрове и  създаване на благоприятен 

микроклимат. 
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              Дендрогенен крайречен тип ландшафт на влажните зони, формиран по 

речните тераси на р. Цибрица и притока й р. Душилница. Основно към него се 

причисляват крайречните територии с влаголюбива дървесна и храстова 

растителност, част от които влизат в границите на  Защитена зона „Цибрица” по 

Директива  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Този тип ландшафт е защитен от Закона за биологичното разнообразие поради 

значениено му за опазване на панонски льосови степни тревни съобщества, 

панонски пясъчни степи, 

алувиални гори от черна 

елша и полски ясен, 

панонски гори с благун и 

габър, панонски гори с 

космат дъб, евро-сибирски 

степни дъбови гори и 

балкано-сибирски церово-

горунови гори. Визуалното 

и екологично въздействие 

на този тип ландшафт се 

оценява като максимално 

за облика на ландшафта и за неговото здравно-физиологично въздействие върху 

човешкия организъм. По- малко значение в обемно-пространствено отношение за 

визията на ландшафта имат микроязовирите, тъй като те са заобиколени основно 

от обработваеми земи и почти няма по бреговетте им дървесно-храстова 

растителност. 

Потенциали за развитие на ландшафта. Състоянието и облика на 

ландшафта да голяма степен зависи от редица екологични фактори с антропогенен 

генезис, които пряко влияят върху неговото качество и здравен статус. Качествата 

на тези фактори формират и потенциала за бъдещото развитие на ландшафта и 

зелената система на територията на Община Якимово. За целта на настоящата 

разработка, основно значение има състоянието на тези от елементите на околната 

среда, които най – силно са повлияни от човешката дейност. Нейната интензивност 

на негативно влияние, особено се повиши през последните 50-60 години. 

Съвокупното действие и взаимовръзка между тези антропогенно повлияни 

елементи на околната среда, определят  екологичната обстановка в района на 
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община Якимово и пряко влияят върху потенциала за нейното бъдещо развитие. 

Екологичните фактори  от своя страна очертават насоките за развитие и бележат 

ограничителите при устройственото планиране на територията. 

Потенциал за 

бъдещото развитие на 

ландшафта в посока на 

екологична устойчивост е 

факта, че Община Якимово 

се отличава с 

благоприятно еколого- 

географско положение в 

сравнение с други области 

на страната. Няма 

въздействие от местни или 

трансгранични преноси на 

замърсени въздушни маси, които да  оказват негативно екологично влияние върху 

територията на района. От своя страна, стопанската дейност на общината също не  

въздейства отрицателно  върху въздушната и водна среда на съседните територии. 

Това се отнася преди всичко за качеството на водите и дънните отложения на река 

Цибрица. 

Екологична характеристика 

            Състояние на атмосферния въздух. На територията на Община Якимово 

не са разположени и  не функционират различни по вид и капацитет източници на 

замърсяване на атмосферния въздух(промишлени предприятия и натоварени 

транспортни автомобилни артерии), поради което той е чист от замърсители. 

            Единствено през зимният период има известно замърсяване на въздуха с 

финни прахови частици от горивните  устройства в жилищните сгради. Прах и серен 

диоксид се отделят  при изгарянето на въглища, нафта, дърва и мазут, използвани 

за отопление  

             Другият основен източник на замърсяване на атмосферния въздух е 

автомобилният транспорт. Той замърсява въздуха с въглероден окис, въглероден 

диоксид, азотни окиси, алдехиди и по-малко с оловни аерозоли и други токсични 
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вещества (въглеводороди). На територията на Община Якимово обаче 

автомобилното движение е с ниска интензивност, няма транзитни пътища с голям 

интензитет на движение и замърсяването от него е незначително. По горните 

причини, общината не е включена в националната мрежа за мониторинг на 

атмосферния въздух. 

             Атмосферният пренос на въздушни маси и ветровете също оказват 

въздействие върху чистотата на атмосферния въздух на територията на Община 

Якимово. При преобладаващите в региона зимни северозападни и северни ветрове 

с висока и средна скорост, се наблюдава хоризонтално разсейване на локалните 

атмосферни замърсители и пречистване на въздуха. Прегледа на състоянието 

на атмосферния въздух в района на община Якимово показва, че тук липсват 

условия за трайното му и съществено  замърсяване.  

          Състояние на повърхностните и подземните води. Община Якимово 

разполага с малко над средните за страната водни ресурси, формирани от 

различни видове повърхностно течащи и подземни води. Водните ресурси на 

общината се захранват от следните реки: Цибрица, Душилница , малките реки 

Турловица и Козаревец, притоци на Цибрица и голям брой пресъхващи през летния 

сезон оводнени дерета. Малките реки подхранват микроязовирите „Вълков връх”, 

„Илиевското”, „Козаревец”, „Божоровец” и „Пътна варианта”. Общата площ на 

микроязовирите е около 770 декара, като водата от тях се използва за напояване и 

отглеждане на риба. 
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 На територията на Община Якимово и на съседните общини, през които 

протичат реките, няма източници на промишлени отпадъчни води, които да 

създават екологични проблеми за чистотата на водите. Относително замърсяване 

на повърхностните и подземните води, което е сравнително незначително се 

получава от битово-фекалните води от домакинствата и от фермите за отглеждане 

на животни. 

              Климатичните особености на равнинната територия на Община Якимово 

изисква осигуряването на вода за поливане на земеделските земи. В района на 

общината създадените за целта микроязовири имат обем  около 70 милиона и 300 

хиляди кубични метра вода при максималво завиряване. 

За санитарно-хигиенното и естетично състояние на ландшафта, от голямо 

значение е пречистването на отпадъчните води от бита и селското стопанство. 

Населените места обаче нямат изградена канализационна мрежа(има само 

частична в с. Якимово), нито пречистване на битовите отпадъчни води. Използват 

се септични ями, попивни кладенци или септични вади. Инфилтрираните замърсени 

отпадъчни води от тях влияят негативно върху състоянието на ландшафта, тъй 

като замърсяват силно почвата, подземните и повърхностните води и нарушават 

екологичното равновесие, успоредно със  създаването на  здравни рискове за 

населението на тези селища. 
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В землището на с. Дългоделци има открит източник на силно 

минерализирана вода, с температура 87 градуса. Дебитът й е 7,5литра/сек при 

напор 14 атмосфери. В землището на с. Якимово също има находище на 

минерална вода. И двата сондажа са запечатани и не се използват. 

           Състояние на земните недра. В района на община Якимово няма 

действащи обекти за експлоатация на полезни изкопаеми от земните недра. 

Относително неблагоприятно въздействие може да има добивът  на строителни 

материали(инертни материали) от речните тераси, който нарушава облика и 

състоянието на ландшафта и изисква своевременно провеждане на ограничителни 

и рекултивационни мероприятия. 

Състояние на земи и почви. Територията на Община Якимово разполага 

със земеделски земи, почвите на които са преобладаващо от високите категории – 

излужени и карбонатни черноземи, както и със сравнително ограничена обща площ 

алувиални почви по терасите на реките. Тяхното качество е добро и се определя от 

благоприятните природни условия – релеф и климат. Както беше посочено по-горе, 

както на територията на общината, така и на териториите на съседните общини 

няма големи промишлени източници, замърсяващи атмосферния въздух и водните 

течения, които биха замърсили почвите с тежки метали и други химични 

съединения. 

Локални нарушения с временен характер на почвите може да се очаква по 

време на строителството на газопровода „Южен поток”, който ще минава през 

територията на общината,  южно от с. Комощица. 

Друг риск за качеството на почвите съществува от интензивното земеделско 

ползване на обработваемите земи, свързано с почвообработката, при която се 

разпрашава повърхностния почвен пласт и се появява  ветрова ерозия, както и 

прекомерното използване на химически торове и пестициди. Сравнително малките 

наклони на обработваемите земи намаляват риска от развитието на водна ерозия и 

компрометиране на повърхностния хумусен хоризонт. 

           Управление на отпадъците. На територията на Община Якимово при 

основна стопанска дейност земеделие, няма функциониращи площадки(депа) за 

депониране на биологични отпадъци и на мъртви животни(животински отпадъци). 

Подобно е положението и с депонирането на битовите и строителни отпадъци. 
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 Сметопочистването и сметоизвозването се извършва от фирма-изпълнител 

по договор с общината, която има грижата да почиства  от сняг и пътищата между 

селата през зимата. В селищната територия на съставните на общината села има 

разположени 214 контейнери за отпадъци, сметта от които се депонира на 

регионалното депо, на територията на Община Монтана. 

 Поддържането на чистотата в селата се извършва от група за временна 

заетост ежемесечно, като събраните отпадъци се изнасят със специализирана кола 

на общината. Пролетното и есенното почистване се извършва също от тази 

общинска машина. 

 Съществува определена площадка на територията на общината, 

специализирана за съхранение на строителните отпадъци. Предстои отреждането 

и на площадки за биокомпостиране и разделно събиране на отпадъците. 

Проблем за чистотата и облика на ландшафта на територията на общината 

представляват нерегламентираните сметища, оформили се на достъпни за колите 

места, където недобросъвестни жители изхвърлят своите отпадъци. 

 Химикалите от селското стопанство(хербициди и пестициди), чието 

неконтролирано складиране представлява опасност за почвите, повърхностните и 

подземните води, понастаящем се съхраняват в два склада- в с. Дългоделци и в 

стопанския двор на с. Якимово. Това става в 9 броя специални ББ- кубове, които 

имат гаранционен срок на годност 50 години, като състоянието им се проверява 

ежегодно. 

 Общото заключение за дейността по управлението на отпадъците в община 

Якимово е, че тя все още има редица нерешени проблеми. Те ще бъдат отстранени 

с приетата през юни 2014 г. общинска Програма за управление на отпадъците, в 

която нормативно се регламентират всички нерешени до сега проблеми с 

разделното събиране, строителните отпадъци, отработените масла, старите коли и 

т.н., както и оползотворяване на отпадъците и намаляване на вредното им 

въздействие върху околната среда. Разработеният в Програмата    дългосрочен 

план за действие в тази насока, предвижда изпълнение на конкретни мерки за 

тяхното решаване, с което да се подобри и облика на ландшафта. 
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Акустично натоварване на територията.  Съществуват различни източници 

на шум в селищната и крайселищна територия- от автомобилния транспорт, 

транспортни и комунално-битови обекти, спортни площадки и др. 

           Автомобилният транспорт на територията на Община Якимово  е основен 

източник на шум, но до сега не е правен анализ за дела от населението, подложено 

на наднормено ниво на шума. Все пак интензивността на движение е ниска и не се 

отчитат завишени показатели на нивото на шума. 

Причина за нарушенията на акустичната среда са недоброто състояние на 

пътната настилка , прогресиращото износване на асфалтовия слой, дупките и 

неравностите по платното, голямата възраст на автомобилния парк и др., които 

допринасят за увеличаването на шума. Ограничаването на скоростта на моторните 

превозни средство по натоварените улици и пътища до 40 км/ч е благоприятно за 

безопасността на движението, но то обаче увеличава интензивността на шума и 

замърсяването, емитирани от двигателите на автомобилите. 

Електромагнитно замърсяване. През последните десетилетия нарастна 

броя на изкуствените източници на електромагнитни полета, при което стойностите 

на лъченията, няколкократно превишават стойностите на естетсвения 

електромагнитен фон. Такива съществени източници на електромагнитни лъчения 

в района на община Якимово са далекопроводите с високо напрежение, 

ултракъсовълновите радиостанции, телевизионните ретранслатори, антенните 

съоръжения на мобилните оператори, радиотакситата и др. 

За регулиране в определен чистотен диапазон излъчванията на 

електромагнитните полета, определяне на техните пределно допустими нива в 

селищните територии и лимитиране на хигиенно- защитни зони около излъчващите 

обекти, има приета Наредба на МЗ и МОСВ. Нейното прилагане в повечето случаи 

в страната, включително и в Община Якимово не се съблюдава, с което 

местоположението на източниците на електромагнитни полета не се контролира и 

не се спазват отстоянията за хигиенно-защитни зони. Това създава опасност за 

оформяне на зони с ”електромагнитен” дискомфорт, чието неблагоприятно 

действие не се възприема пряко от хората, но то оказва влияние върху тяхното 

здравословно състояние. 
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Радиационна обстановка. Предвид близостта на Община Якимово до 

атомната електроцентрала в Козлодуй, радиационната обстановка се следи три 

пъти ежедневно с измервателен прибор ПП51М, намиращ се в сградата на 

общината. Това се извършва от дежурен служител към Общинския съвет за 

сигурност. Измерваните стойности на радиационния гама-фон са нормални, като 

няма регистрирани завишения. Иначе  естествения радиационен фон в района на 

Община Якимово е съвокупност от лъченията на земната кора, космоса, 

атмосферата, въздуха и др. и той е относително постоянен, ако няма някакви 

извънредни ситуации. Съдържанието на естествени радиоактивни елементи в 

почвени проби, взети от територии в близост до Община Якимово са със стойности, 

характерни за района.                        

Рискове от природни бедствия и аварии. Физико-географското 

местоположение на Община Якимово предопределя сравнително ниски и 

ограничени рискове от природни бедствия и аварии. Единственото по-голямо водно 

течение – р. Цибрица не представлява заплаха за наводнение дори и при 

пълноводие. Речната тераса е ниска, разлата и в непосредствена близост до нея 

няма къщи. Изградените пет микроязовира на територията на общината са малки и 

при добро управление и поддържане могат да поемат водите на поройни валежи. 

По такъв начин те  намаляват опасността от висока приливна вълна, но при 

скъсване на язовирните диги,  могат да бъдат и причина за такава. 

Риск от снегонавявания през зимния период  има по четвъртокласния път 

Комощица – Якимово. През летния сезон в края на лятото, съществува опасност от 

пожари поради запалване на стърнищата на нивите преди есенната оран. На 

територията на общината няма активни свлачища, а неактивните са картотекирани 

и се следят от „Геодезия” – гр. Плевен. 

Здравен риск. Здравният риск за населението в Община Якимово идва от 

рязко променените социално-икономически условия през последните двадесет и 

пет години и свързаните с това стресови промени във психо-физичния статус на 

хората. 

На територията на общината няма промишлени обекти , които са източници 

на замърсявания на въздух, почви и води от рисков характер за здравето на хората. 

Потенциален риск съществува при авария в атомната централа в гр. Козлодуй. 



Общ устройствен план на община Якимово – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ    172 

Потенциален здравен риск в бъдеще представляват нерешените проблеми с 

канализацията, пречистването на отпадъчните води и третирането на отпадъците в 

селищата на общината. 

Здравен риск за населението на определени крайречни територии от 

общината носи опасността от евентуални извънредни катастрофални поройни 

наводнения(стогодишна вълна) и свързаните с тях санитарно-хигиенни проблеми, 

на каквито сме свидетели през лятото на 2014 г. в района на Северозападна 

България.. 

Все още неизследван напълно източник за здравен риск за населението в 

община Якимово са електромагнитното замърсяване и акустичното натоварване.  

Обобщено, моментното състояние на заболеваемостта в района на  община 

Якимово не  показва наличие на потенциален здравен риск, но той в бъдеще може 

да нарастне, ако не се вземат своевременни превантивни, в това число и 

устройствени мерки. 

Прегледът на текущото състояние на компонентите на околната среда и 

ландшафта в община Якимово показва, че съществуват редица проблеми, чието 

решаване изисква вземането на своевременни планови устройствени мерки. 

Нарушени територии. Вследствие на различни видове антропогенно 

въздействие, на територията на община Якимово не са формирани значителни 

нарушени територии, които да изискват планиране и извършване на 

рекултивационни работи. Инцидентно такава нужда в малки мащаби ще има след 

евентуалното полагане на тръбите на газопровода „Южен поток” в северната част 

от територията на общината.  

Биоразнообразие на растителния и животински свят. Територията на 

община Якимово според Биогеография на България (Асенов, 2006) попада в 

Долнодунавската биогеографска провинция и по- конкретно, в Дунавския 

биогеографски район. Стопанската човешка дейност  е довела до съществено 

унищожаване на коренната дървесно- храстова растителност, но там, където тя се 

е запазила, формира смесени горски формации от благун(Quercus frainetto) и 

цер(Quercus cerris). По относително по- стръмните десни долинни склонове на 

реките от Цибрица на изток, церът (Quercus cerris) образува смесени гори с 

косматия дъб(Quercus pubescens) и виргилиевия дъб (Quercus virgiliana), като на 
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места се появява подлес от смрадлика (Cotinus coggygria). По десния долинен 

склон на реката малки пространства заемат смесените гори на сребролистната 

липа (Tilia tomentosa) с мъждряна (Fraxinus ornus) и келявият габър (Carpinus 

orientalis). 

             

В частните имоти в селата се наблюдава голямо видово разнообразие от 

културна дървесна растителност - плодни дървета и насаждения от орехи. 

Изключително добре виреят и лозовите насаждения 

 Ксеротермните тревни съобщества в Дунавския биогеографски район 

принадлежат към Клас Festuco-Brometea с разред Festucetalia valesiacea. 

Диагностични видове на разреда са жълтия равнец (Achillea clypeolata), испанската 

тлъстига (Sedum hispanicum), главестата пронихия (Paroninychia cephalotes), 

влактестия очиболец (Potentilla pilosa) и др.  

 За района на Община Якимово са характерни 53 вида лечебни растения – 

треви, храсти и дървесни видове. Това е предпоставка за развитие на билкарството 

като поминък за част от населението, като контрол върху брането на основа 

квотите, дадени от РИОСВ – Монтана, се извършва от общината. Чрез определяне 

на разрешените количества и даване указания за начина на бране и съхраняване 

на билките, общината цели опазване на находищата от билки. Основно се събират 

дивисил, еньовче, комунига, къпина, липов цвят, кукуряк, мащерка, синап, бял 

равнец, татул, трънка, шипка и др. 

 Земноводната фауна на Дунавския биогеографски район е представена от 

червенокоремната бумка (Bombina bombina),обикновената чесновница (Pelobates 
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fuscus), балканската чесновница (Pelobates syriacus), зелената водна жаба (Rana 

esculenta) и др. Край реките обитава обикновената блатна костенурка (Emys 

orbicularis). Типични обитатели са горския гущер(Lacerta praticola) и кримския гущер 

(Podarcis taurica). 

 Бозайниците, обитаващи района са таралежът(Erinaceus concolor), 

обикновената кафявозъбка(Sorex araneus), голямата водна земеровка (Neomys 

fodiens) и др.Типични представители на бозайниците в Дунавската равнина са 

заекът (Lepus capensis), обикновеният хомяк (Cricentus cricentus), язовецът (Meles 

meles), степният пор (Mustela eversmanni) и др. От хищниците, обитаващи района са 

лисицата (Vulpes vulpes), чакалът (Canis aureus), енотовидното куче (Nyctereutes 

procynoides) и др. 

 Орнитофауната на Дунавския биогеографски район е изключително 

разнообразна и показва около 85% сходство с тази на Черноморския биогеографски 

район. Разнообразиета на птиците надхвърля 180 вида в местообитания основно 

около р. Дунав. Преобладават водоплаващите птици. От пойните птици в района на 

общината се среща чучулигата, жълтата овесарка, кукувицата, а от непойните 

птици – синята гарга, папунякът и др. 

 Защитени зони по Натура 2000. Защитените зони не са  само относителен 

ограничител в стопанското развитие, но са и източник на доходи за местното 

население в контекста на устойчивото развитие. Местата, попадащи в екологичната 

мрежа Натура 2000 се определят в съответствие с две основни за опазването на 

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

запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана 

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

дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). 

 На територията на Община Якимово се намира Защитената зона”Цибрица” с 

код BG0000509, имаща площ 9 626,80 dka, при средна надморска височина 130m. 

Зоната е обявена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за 

хабитатите). Опазват се типовете местообитания от Приложение І на Директивата : 

Панонски льосови степни тревни съобщества; Панонски пясъчни степи; Алувиални 

гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior( Alno-Pandion, Alnion incanae,Salicion 

albae); Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; Панонски гори с Quercus 
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pubescens и Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.и Балкано- панонски церово-

горунови гори. На територията на зоната са установени местообитания на 

бозайници, земноводни и влечуги, риби и безгръбначни, включени в Приложение ІІ 

на Директивата. 

 Представа за ландшафтния облик на защитената зона дава описанието на 

класовете земно покритие, които включват : вътрешни стоящи и течащи води – 1%; 

орна земя-28%; селищна територия- 1%; изкуствени горски монокултури – 9%; сухи 

тревни съобщества, степи- 48%; храстови съобщества – 9% и широколистни 

листопадни гори – 4%. Основният образуващ фактор на защитената зона е р. 

Цибрица, която е къса и с неголям водосборен басейн, отводняващ част от 

Западния Предбалкан. Липсата на индустриални предприятия и населени места в 

горното течение на реката е допринесло за запазване чистотата на водата. От с. 

Долно Церовене до Вълчедръм водата е с добра прозрачност. 

 Река Цибрица е важен биокоридор между Западния Предбалкан и р. Дунав. В 

района на селата Долно Церовене и Дългоделци частично са запазени крайречни 

гори от Alnus glutinosa и Salix spp., които са приоритет за опазване. Защитена зона 

«Цибрица» е в район със силен антропогенен натиск. Само високия десен бряг на 

р. Цибрица е съхранил част от естествените хабитати, поради неблагоприятните си 

условия за селскостопанска дейност. Върху него обаче негативно въздействие  

оказва пашата, както и незаконните сечи в малкото останали дъбови гори.   

Като мерки с природозащитен статус за защитената зона се препоръчват: 

Опазване на естествения характер на частите от речни гори(хабитат с код 91ЕО); 

Промяна на тополовите култури с местни речни видове; Ограничаване на сечите и 

браконерските сечи на дъбови гори край селата Дългоделци и Черни връх. 

Досегашната човешка дейност, която е оказала негативно въздействие върху 

защитената зона се е проявила в: Изкуствено залесяване върху 9% от територията 

на зоната; Горскостопански сечи върху 13% от територията; Селскостопански и 

горскостопански дейности – върху 13% от територията; Паша на животни върху 

40% от територията и от разрастване на селищната територия на селата – 1% от 

територията на зоната. 

Режимите, които се препоръчват за опазване на защитена зона»Цибрица» са 

: Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи; Забрана за водене на 

всички видове сечи; Забрана за водене на действия, свързани с промяна на 
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хидроложкия режим; Забрана за добив на листников фураж; Забрана за ограждане, 

включително за бази за интензивно развъждане на дивеча; Забрана за паша на 

кози; Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на 

общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепенен 

обществен интерес включително такива, изразяващи се в изключително 

благоприятни последици за околната среда; Запазване на ключови елементи на 

биоразнообразието – острови на «старостта», дървета с хралупи, зони на 

спокойствие и т.н. 

На територията на Община Якимово в кметство Долно Церовене  е имало 6 

защитени церови вековни дървета, обявени със заповед на КОПС през 1981 г. От 

тях на настоящия етап е останало само едно.  

Ландшафт. Ландшафтът на Община Якимово е силно антропогенно повлиян 

и преобразен. Основно, разнообразието му се определя от речните тераси на р. 

Цибрица, Душилница и техните притоци и крайречните и платовидни заравнености 

между тях.. Оценката на ландшафта на общината като природен ресурс не е 

висока, поради останалите малко естествени природни дадености. Културният 

ресурс на ландшафта на територията на  Община Якимово е съществен, обословен 

от наличието на техническа инфраструктура, селищни образувания и земеделски 

обработваеми земи. Липсва  значително визуално  присъствие на културни 

забележителности, археологически  и архитектурни паметници.  

              По отношение психологическата оценка на ландшафта на Община Якимово 

може да се отбележи, че обликът на ландшафта,  определен от отвореността и 

просторността на територията, намираща се на последната надзаливна тераса на 

р. Дунав преди Предбалкана, поражда чувство за  спокойствие, предизвикано от 

равнинния релеф.  

Комплексната оценка на ландшафта на Община Якимово по редица 

възприети показатели за неговото качество като живописност, съхраненост, 

устойчивост, уникалност, разнообразие на пейзажа, типичност, уязвимост и др. го 

определят като специфичен, средно устойчив, сравнително силно антропогенно 

повлиян ландшафт, който е уязвим по отношение на по-нататъшна непланомерна и 

случайна човешка намеса, предизвикана от моментната икономическа конюнктура. 
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Културно наследство. Както беше посочено по- горе, Община Якимово не 

разполага със значителни социализирани паметници на  културното наследство, 

които визуално да участват и да обогатяват както облика на ландшафта, така и 

привлекателността на общината като обект за културен туризъм.  

Състояние на зелената система, спорта и отдиха 

 Както беше посочено, исторически сложилото се антропогенно развитие на 

територията, на която се намира Община Якимово, е било насочено основно към 

създаване на условия за земеделие. По тази причина териториите с горски 

характер, формирани от коренна дървесно- храстова растителност са били 

изсечени и са останали в съвремието  основно отчасти само около р. Цибрица и 

нейния приток р. Душилница( донякъде и около деретата, захранващи 

микроязовирите). Всички други земи на настоящия етап, парцелирани като 

държавни частни, общински частни и частни имоти до такава степен са 

предназначени изключително за земеделско ползване, че даже около 

микроязовирите и деретата с непостоянно оводняване, не е възможно да се 

проведат съществени мероприятия с водоохранна растителност, която би ги 

предпазила от бързо затлачване и развитие на ерозионните процеси. 

 Поради горните причини, към момента не може да се каже, че има, или в 

бъдеще съществуват съществени предпоставки за планово организиране на зелена 

система от различни видове озеленени пространства с дървесна и храстова 
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растителност,  в извънселищната територията на общината, с изключение 

ландшафта на защитената зона „Цибрица” и притока й р. Душилница. 

 Основа за някаква бъдеща организация на система от озеленени 

пространства с местна дървесна и храстова растителност може да бъдат оскъдните 

озеленени площи за широко обществено ползване в съставните села и 

допълнителното екологично въздействие от овощните дървета и другите трайни 

насаждения, в сравнително големите частни дворове на селищата в общината. 

Като елементи за зелената 

система със специфичен 

характер на оформяне, могат 

да се приемат и гробищните 

терени към всяко едно от 

селата. 

 В заключение за 

състоянието и перспективите 

за бъдещото развитие на 

системата от озеленени 

пространства на територията на Община Якимово трябва да се подчертае, че ако в 

името на по- благоприятна жизнена среда и привлекателност на ландшафтния 

облик не се постави общественият интерес пред частният, не може да се очаква, че 

настоящият ОУПО може да допринесе за постигане на по-добра визия на общината 

по отношение развитие на зелената система. 

Развитието на спорта е свързано с изграждането на спортни съоръжения, 

които обикновено се ситуират в озеленени пространства. В това отношение 

разбираеми са констатациите за състоянието на спорта и физическото възпитание 

на територията на Община Якимово, че те са свързани основно с провеждане на 

инцидентни спортни прояви. Обикновено физическото възпитание и спортните 

прояви са инициативи от дейността на училищата. Всички села имат футболни 

игрища, като в Община Якимово има два футболни отбора, но футболните игрища, 

съблекалните и трибуните не са в добро състояние, предвид инцидентното им 

ползване. В общината в миналото е бил развит конният спорт, който в момента 

също изпитва затруднения за функциониране. 
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От 2006 г. в общината има изграден уникален спортен комплекс за кърлинг, 

който е от национално значение. За ползващите го е развита хотелска част, 

фитнес-център и басейн. Целият спортен комплекс е пригоден за ползване и от 

лица с физически увреждания. Многофункционален спортен център има изграден и 

в с. Дългоделци. Той е свързан с възможностите за предлагане и на условия за 

отдих, като освен за спортни, в него има условия за провеждане и на социални и 

културни прояви. В него са включени спортни площадки, фитнес зала, младежки 

клуб, кухня и столова. Центърът разполага със специализиран автомобил за 

превозване на инвалиди, компютърни кабинети, а част от сградата е отделена за 

дневен център за възрастни хора, с кабинети за профилактика. 

В двата язовира край с. Долно Церовене срещу заплащане може да се 

практикува риболов, като край по-големия в местността ”Турловица” има ресторант 

и бунгала за краткотраен отдих. 

Подходът и концепцията за развитието на ландшафта и зелената система на 

територията в обхвата на настоящия Общ устройствен план на община Якимово е 

свързан с ландшафтно-териториално зониране, базиращо се на досегашни 

функции, съществуващ потенциал на териториите и устройствените намерения на 

общината. С оглед характера и местоположението на територията на общината, 

преплитането на различни функции на  тази територия и  природните дадености, 

ландшафтно-териториалните зони могат да имат само условен компактен 

териториален обхват. 

Съобразявайки се с горепосочените условности, предлагаме територията на 

община Якимово, да се разглежда в Общия устройствен план на общината,  като 

съставена от следните ландшафтно-териториални зони :  

• Територии на природните крайречно-горско-степни ландшафти, част 

от Националната екологична мрежа Натура 2000 (Защитена зона 

„Цибрица”) и долината на притока й р. Душилница, с функции за опазване 

на биоразнообразието и екологичен туризъм; 

• Територии на антропогенно – културен ландшафт, включващ 

преобразени  природни територии, с функции основно на земеделско 

ползване и аграрен туризъм; 
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• Селищен антропогенен ландшафт, включващ четирите урбанизирани  

селищни територии, ситуирани в северната част (с. Комощица) и в южната 

част на общинската територия (селата Долно Церовене, Дългоделци и 

Якимово по поречието на р. Цибрица). Тяхната основна функция е  

обитаване и труд;  

 

 

• Ландшафт на инфраструктурни коридори, които преминават през 

територията на общината (пътища, електропроводи, газопроводи) и се 

подчиняват на специфични устройствени норми; 

• Комплекс от природни и антропогенни ландшафти на културно-

исторически паметници и археологически обекти, които се намират на 

територията на общината. Тази условна зона е с основна функция – културен 

и познавателен туризъм. 

Приоритетните насоки за развитие на ландшафта и териториите, формирани 

от дървесна-храстови комплекси с горски характер (оформящи обемно-

пространствена система от висока растителност) на територията на община 

Якимово са свързани с: 

� Запазване на досегашния характерен ландшафтен облик на община 

Якимово, като не се допусне презастрояване на крайселищните и природните  

крайречни територии за нуждите на бизнеса или обитаването. Да се 

създадат планови и проектни предпоставки за обогатяване на околната 
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среда с природни елементи, със специфичната за района естествена 

дървесна растителност и се поднови интензивната борба срещу ерозионните 

процеси; 

� Опазването и  подходящото  експониране на все още неизявените 

археологически и културно-исторически  обекти, да се предложи като 

привлекателен комплексен туристически продукт, представящ културно-

историческия потенциал на територията на общината; 

� Подобряване на  социално-икономическите условия на местното население, 

чрез стимулиране на малкия и среден бизнес, свързан с аграрното 

профилиране на общината, местните производства и занаяти като елемент 

от предлагания туристически продукт, с цел повишаване на трудовата 

заетост; 

� Подобряване условията за обитаване, както и да се повиши образованието 

на населението и квалификацията на специалистите  в сферата на 

земеделието, културния и екологичен туризъм; 

� Включване територията на община Якимово в Европейското културно 

пространство чрез създаване на предпоставки за изготвяне и реализиране на 

проекти и програми с национално и международно финансиране за 

разкриване, консервиране и експониране на археологически и културно-

исторически обекти; 

� Създадаване  условия за стимулиращ мултипликационен ефект и върху 

другите съседни общини, вследствие ориентирането на община Якимово 

като център за развитие на екологосъобразена селскостопанска икономика и 

на селски екологичен и културен туризъм. 

Устройствените насоки за развитие на ландшафта и зелената система на 

община Якимово, освен с горните цели и приоритети, трябва да се съобразят и да 

преодолеят  редица ограничители и стимулатори  от природен и антропогенен 

характер. 
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Относителен ограничител 

от природен характер за 

територията на община 

Якимово е фактът, че най-

привлекателната й  част 

като ландшафт попада в 

границите на 

Националната екологична 

мрежа Натура 2000, в 

която има определен 

лимитиращ  режим за 

някои видове дейности. 

Природен ограничител е характерният ландшафт на равнинната  

територията на общината без съществени масиви от висока горска дървесна 

растителност, приоритизиращ площи основно за зърнопроизводство, 

зеленчукопроизводство и минимално присъствие на масиви от трайни насаждения.   

Антропогенни ограничители за ландшафта и устройствените мерки в ОУП 

на Община Якимово са инфраструктурните коридори, преминаващи през 

селищната и крайселищната територия – второстепенна пътна мрежа, 

електропроводи високо напрежение, водопроводи, напоителни канали, газопровод 

и др. Други антропогенни ограничители за развитието на ландшафта и обемно-

пространствената зелена система са видовете собственост на земята, 

съществуващите материални фондове (жилищни, обществени, земеделско-

производствени, инфраструктурни и др.) с остатъчна стойност, икономическото 

състояние на общината и на нейните жители и т.н. 

Интересен, но неизползван до сега потенциал като антропогенен 

стимулатор, е предложението на ОУПО Якимово за реставрация, консервация и 

социализиране на разкрити и неразкрити археологически обекти, културно-

исторически паметници и минералния извор, както и на обекти с течащи и стоящи  

води, които влияят върху функционално-пространствената организация на 

територията и развитието на екологичния  и културния туризъм. 
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От факторите, които могат да стимулират вземането на едни или други 

устройствени решения в ОУПО, могат да се отбележат: целта да се развие 

производствения потенциал на общината основно в областта на земеделието,  

запълването на необходимостта от кадрови професионален, културен и 

производствен човешки ресурс, 

уникалността на природния териториално- 

равнинен комплекс на западната част на 

Дунавската равнина и средищното 

местоположение на общината  между 

Предбалкана, Стара планина и р. Дунав. 

Предизвикателство е и създаванетоп на 

условия за  социално-психологическа 

привлекателност на общината като място за 

обитаване, приложение на труд, социални 

контакти, аграрен туризъм и изпозване на 

културно-историческите паметници от 

различни епохи за развитие на културен 

туризъм. 

От анализа на всички разгледани по-горе устройствено-определящи фактори 

за развитие на ландшафта и обемно-пространствената зелена система, значение 

придобиват :  

� Целите и приоритетите за развитие на община Якимово;  

� Ограничителите за ландшафтното функционално – пространствено 

организиране на територията; 

� Стимулаторите за вземане на определени устройствени решения. 

Въз основа на това се предлага, да се заложат следните приоритетни насоки за 

развитие на ландшафта и обемно-пространствената зелена система: 

• Развитие, рехабилитация и обновяване на ландшафта около 

комуникационно-транспортната и  техническата инфраструктура в обхвата на 

територията, попадаща в границите на ОУП на общината;  
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• Развитие на земеделските територии в специализация по отглеждането и на 

зеленчукови култури и трайни насаждения (овощни градини и лозови 

масиви). Това може да стане чрез  стимулиране собствениците на 

земеделски земи, да отглеждат на пустеещите в момента селскостопански 

територии доходоносни и подходящи за района трайни култури и билки, при 

използване на съвременни агротехнологии. С тези мерки може да се 

постигне разнообразяване облика и придаване на живописност на културния 

селскостопански ландшафт на общината. Мерките трябва да са насочени и 

към възстановяване и увеличаване на поливните площи, ползването на 

водните ресурси за напояване и намаляване замърсяването на почвите и 

подземните води с нитрати, нитрити и фосфати. Допълващо културния и 

екологичния селски  туризъм като елемент на туристическия продукт е и 

изграждането  на фамилни животновъдни ферми при прилагане на 

европейски норми на отглеждане на животните и опазване на 

повърхностните и подземните води от замърсяване; 

• Подобряване на екологичната обстановка в районите около съставните села 

и по поречието на реките  Цибрица, Душилница и техните притоци, с цел да 

се създадат благоприятни условия за живот на населението, за развитие на 

културния и екологичен туризъм и привличане на инвестиции. Това е 

свързано с организирането на правилно управление на битовите, строителни 

и  земеделски отпадъци на територията на общината, което е от голямо 

значение за човешкото здраве и опазването на околната среда. Прилагането 

на съвременни европейски форми и норми на земеделие и агротехнологии, 

съчетано с българските традиции,  ще осигури опазване на почвеното 

плодородие, намаляване на замърсяването на почвите, повърхностните и 

подземните води от минералното торене и препаратите за растителна 

защита и ще опази обработваемите земи от развитие на ерозионни процеси. 

Развитие евентуално на промишлени производства и промишлени 

технологии в района на община Якимово, които не са източници на 

замърсяване на въздуха, почвите и водите, ще имат основен принос за 

осигуряване на условия за труд на населението и съхраняване чистотата и 

привлекателността на природната среда.  
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Основната цел и задача на предлаганите мерки е : 

• Опазването и подчертаването на характерния облик на ландшафта в община 

Якимово, запазената от замърсяване околна среда, благоустроените 

населени места по изискванията на съвременното градоустройство, съчетано 

с неизползвания до сега потенциал от културни и исторически паметници от 

различни епохи, което ще стимулира развитието на културния и екологичен 

селски  туризъм и привличането на инвестиции в екологосъобразени 

производства; 

• Ситуиране в  селищните и крайселищни (природни) територии на обекти за 

нуждите на аграрния туризъм (семейни чифлици) в подходяща околна 

обстановка. Туристическата инфраструктура има нужда от такива обекти, но 

мястото на тяхното ситуиране и интензивността на застрояване трябва да 

бъдат съобразени с изискването за премереност, опазване на природната 

среда и баланс по отношение на предлаганите туристически услуги; 

• Обособяване в общината на ландшафтна среда за развитие на балнеоложки 

и културен селски туризъм в селата, които имат потенциал за това. Тази 

ландшафтна задача изисква, на цялата територия на община Якимово , 

ландшафтът да се организира в посока на максимално използване 

потенциала на природната среда, агропроизводството и историческите 

паметници, за превръщането й в привлекателно място за живеене, труд и 

туристическа дестинация. По такъв начин ландшафта и обемно-

пространствената зелена система, ще имат положително въздействие върху 

състоянието на околната среда, съобразявайки се с  предлаганите принципи 

в ОУПО на райониране и режими на ползване на територията около 

защитената зона „Цибрица”. 

Изброените по- горе приоритетни насоки за развитие на ландшафта и обемно-

пространствената зелена система на Община Якимово са конкретизирани в 

предложената устройствена схема “Ландшафтно устройство и обемно-

пространствена зелена система“ към ОУПО Якимово. Всички елементи на 

ландшафта и предлаганите мерки за неговото устройство, са обособени в пет 

основни групи : 
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• Агрогенен ландшафт на равнинни интензивно-обработваеми земи. Те 

формират облика на основния антропогенен ландшафт на общината, тъй 

като исторически са формирани от хората чрез планомерно и целенасочено 

преобразуване на естествените природни територии със горско-степен 

характер, в обработваеми земеделски земи. Тези обработваеми  земи 

създават ландшафтната рамка на  община Якимово и тяхното стопанисване 

и устройство ще се извършва на основата на перспективите за развитие на 

земеделието върху окрупнени земеделски имоти чрез комасация или 

коопериране през  следващите години. 

• Урбогенен ландшафт на полски (равнинни) селища. Характеризира се с 

урбанизационни селищни структури, формирани от големи по площ частни 

имоти, използвани за отглеждане на зеленчуци и плодове. Бъдещото им 

развитие на основата на ОУПО е свързано с опазване на териториите им от 

наводнения при поройни валежи, благоустрояване и решаване на 

проблемите с канализацията и пречистването на отпадъчните води, 

създаване на озеленени селищни пространства, предлагащи условия за 

спорт и отдих, формиране на санитарно-хигиенни зони съгласно 

нормативните изисквания за отстояние на жилищните зони от гробища, 

животновъдни ферми и други селскостопански обекти, източници на 

замърсяване на въздуха, водите и почвите, експониране и социализиране на 

обектите на културно-историческото наследство, развитие на балнеология и 

използване на термалната енергия от минералния извор в с. Дългоделци и 

др. 

• Дендрогенен и степен ландшафт на крайречни земи, включително и на 

ЗЗ”Цибрица”. Територии с ландшафт съответно за особена териториално-

устройствена защита и за превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 

(2,3) на Закона за устройство на територията. Това са в по-голямата си част 

запазени естествени първични територии със степен и горски характер, които 

са били характерни за Западна Дунавска равнина и днес са предназначени 

да опазват ценни представители на биологичното разнообразие за България 

и региона. Тук освен малкото запазени широколистни равнинни и крайречни 

гори на непригодни за земеделие терени, е включена и по- голямата част от   

Защитената зона по Натура 2000 – BG0000509 “Цибрица”. Опазването, 
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устройството и ползването на тези територии се предвижда да се  извършва 

според дифиренцираните изисквания на природозащитното законодателство 

в България. Относно устройствените мерки, които могат да се извършват в 

Защитените зони по Натура 2000 няма ограничения освен за такива, които 

могат да окажат негативно влияние върху състоянието на опазваното в тях 

биологично разнообразие. Съобразно с това, настоящият ОУПО предвижда в 

тези територии извършването  на такива мерки, които са препоръчани в 

стандартният формуляр по Натура 2000 за защитената зона „Цибрица”. 

Устройствените мерки в тази най – ценна зона от гледна точка на ландшафта 

и биоразнообразието трябва да бъдат насочени не само за опазване на 

биоразнообразието и естетическото оформяне на крайречните територии, но 

и да бъдат насочени към осъществяване на превантивна устройствена 

защита по чл. 10, ал.3 на ЗУТ. 

• Антропогенно-аграрен ландшафт на земи за алтернативно земеделие. 

Това са преди всичко крайселищни земи, които с оглед достъпноста им, 

възможността за прилагане на изкуствено напояване, типът и 

незамърсеността на почвите и други агростопански показатели, са 

подходящи за развитие на био-земеделско производство, създаване на 

малки чифлици за аграрен туризъм, отглеждане на зеленчуци, плодове, 

декоративна дървесна и храстова растителност, цветя, трайни насъждения, 

включително и лозя и др. При спазване на съответните санитарно-хигиенни 

изиствания и отстояния, някои от тези територии могат да се обособят и 

специализират в развитие на фуражно животновъдство (птицевъдство, 

говедовъдство, зайцевъдство и др.). На места тези територии са подходящи 

и за рибовъдство, пчеларство, култивирано отглеждане на билки и др. 

• Антропогенни ландшафти на биоинженерно озеленяване. Това са 

територии, в които устройствените мерки се предвижда да формират 

озеленени пространства от местна дървесна и храстова растителност, с 

различна функционална насоченост и предназначение. Те ще участват в 

оформянето на обемно-пространствения характер на  зелената система на 

Община Якимово. От своя страна, тези елементи на ландшафта с 

антропогенен генезис, ще разнообразят монотонния земеделски пейзаж, ще 

дадат възможност да се оползотворят непродуктивните земи на територията 

на общината, ще подобрят микроклимата и подпомогнат борбата с ветровата 
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ерозия на почвата и снегонавяванията. Целта на биоинженерното 

озеленяване ще бъде: 

� Да създаде биокоридори по реки, дерета и оврази с противоерозионно 

предназначение и за опазване на биоразнообразието; 

� Да осигури водоохранно озеленяване около микроязовирите в района; 

� Да възстанови традицията за крайпътно озеленяване на 

четвъртокласната пътна мрежа; 

� Да се извърши биологична рекултивация на нарушени терени от 

различни дейности. 

За реализирането на тези елементи с антропогенен генезис на зелената 

система, ще трябва да се изготвят конкретни проекти, които да бъдат 

съобразени с изискванията на законите и наредбите за устройство на 

територията, опазване на околната среда, опазване на биоразнообразието, 

рекултивацията на нарушени територии и други. 

Предлаганото устройство на ландшафта в община Якимово чрез горната схема 

към ОУПО цели създаване на балансирана комбинация между културния 

ландшафт на земеделските земи и компактни или линейни територии, оформени с 

преобладаващото участие на местни дървесни и храстови горски или овощни  

видове. По такъв начин, ще се създаде една по- благоустроена, балансирана  и 

естетична среда за развитие на общината и създаване на привлекателни условия 

за обитаване, труд и отдих за жителите и гостите на община Якимово. 

4.6. Културно наследство 

За изработването на част „Културно наследство“ към ОУПО Якимово 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 – Монтана (РИМ – Монтана); Министерство на 

отбраната (областен регистър „Военни паметници“ в област Монтана). 

Допълнително е събрана и конкретизирана информация от и чрез огледи и 
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посещения на обекти на място, от местно население, община Якимово, музейна 

сбирка в с. Якимово, местни археолози и историци. 

Копия от официално предоставените данни са приложени към настоящата 

документация на ОУПО Якимово. (Приложение 1). 

4.6.1. Кратко описание на КН на територията на община Якимово 

4.6.1.1. Главни ориентири за характеристиката и спецификата на 

ценностния контекст на културното наследство на територията 

на общината 

Историко-географските характеристики с влияние върху процеса на 

урбанистичното развитие на  територията на община с. Якимово обуславят нейната 

принадлежност към пространствата на европейския Долно - Дунавски регион и към 

западния дял на българската Дунавската равнина.  

В този дял генезисът на структурирането и устройството на мрежите от 

селищата, свързващите ги пътища и проводите на инфраструктурата са подчинени 

на благоприятните характеристики за устойчивост на живота и поминъка на хората 

по горното и средно поречие на р.Цибрица в Дунавския водосбор. 

Ландшафтът е хълмисто – равнинен, типичен мизийски, и поречен по 

р.Цибрица. 

В територията и пространствата на общината в течения на вековете се е 

формирала традиционната култура, демографската и социална структура на 

местните общности с техните специфики под въздействието главно на илирийски 

културни влияния от Средна Европа и Западните Балкани.  

Археологическите проучвания на артефакти от селищата и некрополите, на  

пластиката в оформянето на надгробията, на фолклора, на диалекта и говорните 

особености в езика, на устройствените и архитектурни структури в пространствата 

на местната общност са свидетелството, че зоната на долното поречие на р.Искър 

се оказва границата на процесите на разпространение на културни влияния  от 

малоазийската и илирийската сфери. 



Общ устройствен план на община Якимово – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ    190 

Източният дял се развива под въздействието на древния малоазийски 

културен ареал, а западния - на илирийския средноевропейски и западно балкански 

културен ареал. 

Влиянието на двата културни ареала могат да бъдат проследени във всички 

форми на веществената култура.  

Тук не става въпрос за граница на етно-културния източно-западен разлом – 

за гранична линия по поречието на р.Искър, а по-скоро за Контактна зона, 

исторически развила се под въздействието на разпознаваеми влияния от двете 

сфери на културните процеси, формирали визията на европейския югоизток. 

В разширен аспект Контактната зона се определя между поречията на реките 

Огоста, Искър и Осъм по южния бряг на р. Дунав, и на реките Вардар, Струма и 

Места по северния беломорски бряг на Егея. 

Двете главни културни сфери на влияние в ареала на българското културно 

пространство са актуално валидни и активни. 

• Граничните валове – индикатор за исторически устойчивата топография на 

териториалния обхват на Контактната зона и структурата на културното 

наследство в него. За представяне на историческата характеристика на 

културното наследство на община Якимово е от значение обозначеният само 

със знак Аспарухов вал като артефакт в контекста на от останалите дунавски 

валове в Контактната зона – Хайрединският, Ломският, Островският.   

• Църковната архитектура в Контактната зона носи отличителни белези, 

каквито се наблюдават включително и в църквата „Св.Архангел Михаил” в с. 

Якимово - типологични за архитектурното и художественото културно 

наследство в Контактната зона са църквите, отличаващи се с монументалния 

си вид на изцяло каменния си градеж, независимо от скромните си размери, 

и със стенописи, покриващи повърхностите на целите стени, абсидата и 

сводовете в интериора. Често, както и в упоменатата църква, в западната 

част на църковния обем се оформя преходно пространство – портик с аркада 

и триъгълен фронтон, типологичен архитектурен компонент на публичните 

сгради в западната културна сфера. 
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• Старинната местна традиционна къща е по типологична характеристика 

„уземна“ (с вкопан етаж). Значима е като екологичен тип жилищна 

архитектура и е интересна за съвременна устройствена интерпретация. 

• Аналитичен коментар: 

Независимо от актуалността си, значението на процесите на културни 

въздействия в Контактната зона в обхвата на западния й ареал все още не е 

осмислено в аспекта на изграждане на адекватни културни политики, които да 

акумулират динамиката в историческото й развитие и да я преобрази от „територия 

със затихнали и затихващи функции” в мощен европейски  ретранслатор на 

културни мисии в „коридорите” и в пространствата на   цивилизацията на ХХІ-ви 

в.сл.Хр.. 

Непроученото културно наследство лишава общините в обхвата на Контактната 

зона в западния дял на Дунавската равнина да изградят стратегия за перспективен 

устойчив многостранен базов културно-исторически капацитет и който да 

трансформира местните природни и културни дадености в ресурс за собствено 

развитие и за изграждането на обновени структури на вътрешни и външни 

свързаности на общината.Може да се окаже ефикасно приложението на културен 

модел за развитие на свързаностите отвън-навътре, като културното наследство 

като критерий-индикатор и основен ориентир способстващ съхраняването на 

спецификата на местната базисна традиционна култура за постигане на сравним 

показател за просперитет и за повишено качество на живота в общината. 

Външните връзки, като развити в условията на по-висока степен на устойчивост 

в историческото си развитие, следва да се проучат в аспекта на основни насоки за 

ускорено културно – икономическо и социално развитие на общината като историко-

географски компонент на Контактната зона, чиято култура е формирана под 

въздействие на Средно - европейския и Западно - балканския културни региони. 

Вътрешните връзки следва да се развият на базата и в съответствие с външните.  

4.6.1.2. Задачи на ОУПО Якимово по отношение на НКН 

Главната задача на ОУПО Якимово 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 
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състояние, пригодност и капацитет като ресурс за устойчиво развитие на 

територията на общината. 

4.6.1.3. Типология на културното наследство в обхвата и 

съдържанието на ОУПО Якимово 

А. Материално: 

� Артефакти – структури на недвижимото културно наследство: 

• Културният ландшафт на територията на общината: селско-стопански; 

екологичен – съвместяване на човешките и природни хабитати по поречието 

на р.Цибрица 

• Исторически ландшафт: валовете; разкритите археологическите структури 

в културния ландшафт; 

• Селищната мрежа и обектите на културното наследство: линейна – 

урбанизирана, по поречието на р.Цибрица; дисперсна – урбанизирана, в 

останалата територия; главно селище – с. Якимово, агломеративен тип, 

съставен от селища-квартали; 

• Архитектурно-строителни недвижими културни ценности – църквата 

„Архангел Михаил“ и училището в църковния двор в с. Якимово; две къщи в с. 

Дългоделци; църквата „Св. Петка Българска“ в с. Долно Церовене 

Тези НКЦ нямат определени граници и съответно граници на охранителните им 

зони. До определянето им се прилагат предписанията на чл.79 от ЗКН. За НКЦ с 

идентифицирано местоположение са отразени охранителните им зони на 

чертежите на ОУПО. 

Особено внимание следва да се обърне към религиозните средища на 

територията на общината като артефакти на Контактната зона – запазване на 

паметта за интегрираното влияние върху архитектурата и стенописите – малки 

каменни църкви, прости обеми, еднокорабни с широка абсида в обхвата на кораба; 

стенописи, покриващи всички повърхности в интериора; /приложен снимков 

материал/ 

Необходимо е специално сътрудничество на експерти по КН - изкуствоведи, 

краеведи, историци на архитектурата и изкуствата; реставратори и др.с 
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представителите на НХА, Църковно историческия и археологически музей към 

Св.Синод на БПЦ, на Духовната академия към СУ; РИМ, НИМ за изготвяне на 

стратегия за опазване, експониране и социализиране на КН на териториите на 

общините в обхвата на Контактната зона и в частност на общините поотделно, за 

да се изгради и провежда адекватна културна политика в тези специфични културни 

и историко-географски пространства. 

• Археологически: 

Идентифицирани и проучени археологически структури на територията на 

общината: 

- по Археологическата карта на България /АКБ/ за района на общината, 

поддържана от РИМ /гр.Монтана – 16 броя. Някои от тези обекти нямат 

окончателна оценка за даване на статут по реда на ЗКН. 

- по Регистъра на НДА (национален документален архив) при НИНКН за 

археологическите структури със статут на  НКЦ на територията на общината 

– 10 броя. Сред тях няма археологически НКЦ с определени граници и 

охранителни зони и с изисквания за опазване по реда на ЗКН. 

Ситуирането на обектите от АКБ върху картната основа в графичната част на 

ОУП е основание да формират „зони за археологическо наблюдение” за 

поставяне под предварителна защита до окончателната оценка за даване на 

статут, както и за предвиждане в ОУП на мерки за защита на НКЦ и на 

експозиционната им среда от неблагоприятни въздействия от природни и 

антропогенни фактори. 

• Етнографски: няма описани в регистрационните списъци 

• Исторически: 3 броя – Лобно място на септемврийци, с. Дългоделци; Лобно 

място на септемврийци от 1923г., с. Якимово; 1 къща, с. Комощица 

• Художествени: 1 бр. – църквата „Св. Петка Българска“, с. Долно Церовене. 

За обектите на НКН в селищната /УПИ/ и извън селищната територия /ПИ по 

КВС/, които нямат определени граници и охранителна зона, за обозначаването на 

такива се приема определеното по чл.79 от ЗКН; 
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В графичната част на ОУП - върху имота с НКЦ е вписан устройствен режим 

Ткин, а върху обхвата на охранителната зона и „зоната за археологическо 

наблюдение” – съответния устройствен режим и индекс Ткин. 

� Артефакти - движими културни ценности: 

Система за представяне на ДКН от територията на общината:  

• артефакти от територията на общината /в бр./, предоставени в 

експозициите на музеите: РИМ-Монтана; РИМ-Враца; РИМ-Плевен; НАИМ 

при БАН-София; НИМ – София; НЦИАМ към Св.Синод на БПЦ; 

• особено внимание върху пластичните характеристики и символите в 

надгробните оформления/- места за експонирането им ин ситу и в музейна 

среда; 

• съществуващи експозиции на територията на общината; 

• оценка на вида, състоянието, капацитета за изучаване, защита, КРР и 

качество на експозиционната среда; 

• оценка на потенциала на ДКН за развитие на туристическа 

инфраструктура и за атрактивно представяне на базата на местното КН; 

• местни занаяти и места за демонстрирането им; 

• оценка за възможността за развитие на местна туристическа продукция и 

места за предлагането й /изработвване на копия на артефакти от региона 

и от територията на общината; издания на местни легенди, традиции, 

рецепти за ястия и напитки, за местните езикови и звукови специфики, за 

местните природни забележителности. 
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Якимовското 

сребърно съкровище се 

състои от 4 конични 

купи, кантарос, 2 

масивни гривни с 

краища змийски глави и 

2 апликации. Всички 

предмети са изработени 

от сребро, чрез 

съчетание на местни и 

елински техники на 

металобработване. 

Съкровището датира от 

ІІ-І в. пр. Хр. и е свързано най-вероятно с изкуството на скордиските (смесено 

трако-келтско население в дн. СЗ България и източна Сърбия). Коничната сребърна 

купа от Якимовското съкровище принадлежи към най-разпространения тип съдове 

от времето на късния елинизъм. Подобни вази са открити из целия древен свят и 

датират главно именно от периода II-I в. пр. н. е. По-редки са купите с фигурални 

изображения по стените. Съдът от Якимово е интересен с образа на конник, който – 

макар и доста фрагментиран – дава представа за изкуството по нашите земи през 

този период. Цялата му моделировка, вниманието към подробностите, 

йератичността на позите, грубото позлатяване, широкото използване на насечката 

– са характерните белези на този стил, който не трябва да се свързва с определена 

етническа група, а принадлежи на една огромна интернационална културна 

общност. В образа на конника може да видим промеждутъчното звено между 

конния герой от тракийските паметници от V-IV в. пр. н. е. и хилядите оброчни 

плочки от римската епоха. Якимовското сребърно съкровище се съхранява в НИМ – 

София.  

Към движимите културни ценности спадат и 781-те археологически и 

етнографски експоната на музейната сбирка към читалището в с. Якимово.  

Б/.Нематериално културно наследство: 

• характерни топоними, свързани със светите места, с идентичността на КН 

на общината и региона, съхраняващи кодирана памет за исторически 
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събития, бележити личности; природни и човешки характерности, 

топографски и митологични крайселищни местности или обекти 

(„Градище“, църковен двор, училищен двор); 

• средища и места на традиционната култура и обредни практики – 

традиционни празници, събори или свързани с легенди (самодивско 

игрище; „Пейчовата воденица“) 

• идентифицирани, но необозначени загубени свети места; 

• топоси на стари /в т.ч.- и изоставени/ гробища /особено внимание следва 

да се обърне върху пластичните характеристики и символите в 

надгробните оформления/ - места за експонирането им ин ситу и в 

музейна среда и обозначаването им като елементи на ландшафта – 

посредством характерната дървесна растителност /кипарси/ и пластични 

символи-знаци; 

4.6.1.4. Недвижими културни ценности от регистрационните 

списъци 

Според предоставената информация от Националния институт за недвижимо 

културно наследство (НИНКН), НАИМ-БАН, РИМ-Монтана и регистъра на военните 

паметници, недвижимите културни ценности на територията на община Якимово са 

30 броя. От тях 5 бр. са архитектурно-строителни (като една от тях е и 

художествена), 19 бр. са археологически, 3 бр. са исторически и 3бр. са военни 

паметници. Някои от тези обекти попадат в повече от един списък. 

За целите на настоящата разработка – ОУПО Якимово – на обектите от 

различните списъци на недвижимите културни ценности е дадена единна 

номерация. Същата номерация е използвана и в графичната част на проекта. 
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Обект No. 1: 

ЦЪРКВА „Св.ПЕТКА БЪЛГАРСКА” (с. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

• Архитектурно-строителен и художествен, II група 

• устройствен статут: обособен УПИ/ПИ 

• състояние (най-общо):поддържана НКЦ и двор 

Обектът съществува на място, идентифицирано е местоположението му и е 

отразено на графичната част на проекта. Разположен е в собствен ограден терен. 

Представлява функциониращ православен храм. Църквата е построена през 1835г. 

Срещат се различни наименования на храма: „Св. Петка“, „Св. Петка-Параскева“, 

„Св.Параскева“. 
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Обект No. 2: 

ЛОБНО МЯСТО НА СЕПТЕМВРИЙЦИ, 200м северно (с. ДЪЛГОДЕЛЦИ) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

• Исторически от местно значение 

При оглед на място и при проучване за целите на ОУПО обектът е 

идентифициран на място, взети са GPS координати. 
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Обект No. 3: 

КЪЩАТА НА АНГЕЛ КАРАБАДЖАШКИ (с. ДЪЛГОДЕЛЦИ) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

• Архитектурно-строителен, няма данни за категория, липсва на място 

При оглед на място и при проучване за целите на ОУПО е установено, че 

къщата не съществува физически на място, взети са GPS координати за 

местоположението на имота. 
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Обект No. 4: 

КЪЩАТА НА ВЪРБАН ГЕРГОВ МИНОВ (С. ДЪЛГОДЕЛЦИ) 

Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

• Архитектурно-строителен, няма данни за категория, липсва на място 

При оглед на място и при проучване за целите на ОУПО е установено, че 

къщата не съществува физически на място, взети са GPS координати за 

местоположението на имота. 
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Обект No. 5: 

АНТИЧНО СЕЛИЩЕ м.”ГЛОЖАКА” (с. КОМОЩИЦА) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически от местно значение 

• рег.карта 0200064  

Местоположение  

Обект : 001  

Населено място : с. 

КОМОЩИЦА  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : 

"Гложака"  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.38159  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : ЮИ 

на 105° от с. 

Комощица. 

Особености  

Площ : ок. 5 дка 

Съоръжения и 

находки:  

Каменни и керамични 

струпвания  

Особености :  

Височина, на която 

вероятно имало 

укрепление, но без 

археологическо проучване не може да се каже нещо определено.  

Вид и хронология : Крепост Тракийски период  

Опазване  
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Статус : Обявен е за Паметник на културата – ДВ 98/14.12.1971г. 

Обект No. 6: 

АНТИЧНО СЕЛИЩЕ м. „КОЖАРСКО” (с. КОМОЩИЦА) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически от местно значение 

• рег.карта 0200065  

Местоположение  

Обект : 002  

Населено място : с. 

КОМОЩИЦА  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : 

"Кожарското"  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.38159  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : 

Източно на 90° от с. 

Комощица. 

Особености  

Площ : ок. 5 дка 

Съоръжения и 

находки:  

Огнища и фрагменти 

от керамични съдове  

Особености :  

Керамични 

фрагменти са 

намирани при обработването на земята.  

Вид и хронология  

Селище от тракийски период  
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Опазване  

Статус : Обявен е за Паметник на културата – ДВ 98/14.12.1971г. 

Обект No. 7: 

АНТИЧНО СЕЛИЩЕ м.”СЕЛИЩЕ” (с. КОМОЩИЦА) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически от местно значение 

• рег.карта 0200066  

• в по-голямата си част не попада на територията на община Якимово 

Местоположение  

Обект : 003  

Населено място : с. 

КОМОЩИЦА  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : 

"Селището"  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.38159  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : 

Източно на 90° от с. 

Комощица.  

Особености  

Площ : ок. 3 дка 

Съоръжения и 

находки:  

Особености :  

Времето на това 

селище не може да се 

определи без 

археологически 



Общ устройствен план на община Якимово – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ    205 

сондажи.  

Вид и хронология  

Селище с неизяснена хронология  

Опазване  

Статус : Обявен е за Паметник на културата – ДВ 98/14.12.1971г. 

Обект No. 8: 

КЪЩАТА НА СИМ. БОНОВ (кв.17, УПИ V), (с. КОМОЩИЦА) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

• Исторически от местно значение 

При оглед на място и при проучване за целите на ОУПО е установено, че 

къщата е в критично физическо състояние, взети са GPS координати за 

местоположението на имота. 
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Обект No. 9: 

СРЕДНОВЕКОВНА И АНТИЧНА КРЕПОСТ – СЕЛИЩЕ м.”ГРАДИЩЕ“, 

(с. ЯКИМОВО) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически от местно значение 

• рег.карта 0200073 

Местоположение  

Обект : 006  

Населено място: с. ЯКИМОВО  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : "Градище"  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.87299  

Локализация  

Локализация спрямо населено 

място : ЮИ на 130° от с. 

Якимово. 

Особености  

Площ : ок. 15 дка  

Съоръжения и находки:  

Валове; пещи; конско 

снаряжение; оръдия на труда; 

светилници  

Особености :  

От археологическите 

разкопки, проведени от Ат. 

Милчев и теренни проучвания от местния краевед Лозан Кирилов са събрани много 

находки. Една част от тях са в музейната сбирка на селото и доказват живот тук от 

бронзовата и желязна епохи.  

Вид и хронология  

Военен лагер и селище с неопределима хронология. Военен лагер и селище от 

Първа българска държава. 
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Опазване  

Статус : Обявен е за Паметник на културата – ДВ 98/14.12.1971г. 

Обект No. 10: 

АНТИЧНА СГРАДА – В СТАДИОНА, (с. ЯКИМОВО) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически от местно значение 

• рег.карта 0200061 

 Местоположение  

Обект : 002  

Населено място : 

с.ЯКИМОВО  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : 

"Стадиона"  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.87299  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : СЗ 

300°от с. Якимово. 

Особености  

Площ : ок. 1 дка 

Съоръжения и 

находки:  

стени  

Особености :  

Личат зидовете от 

полукръгла екседра, 

вероятно от баня, 

принадлежаща към 

вила (?) от римската епоха. Останалите постройки са унищожени при направата на 

стадиона.  



Общ устройствен план на община Якимово – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ    208 

Вид и хронология  

Селско имение или, вила рустика с датировка - римска епоха  

Опазване  

Статус : Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 

3 от ЗКН 

 На място видими са само тези останки от стени: 
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Обект No. 11: 

АНТИЧНО И СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ – ДО СТАДИОНА, (с. ЯКИМОВО) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически от местно значение 

• рег.карта 0200060 

 Местоположение  

Обект : 001  

Населено място : 

с.ЯКИМОВО  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : 

"Могилата "  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.87299  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : СЗ 

300°от с. Якимово 

Особености  

Площ : ок. 2 дка  

Съоръжения и 

находки:  

Пещи, хоросанови 

мазилки, късове 

замазка, съдове, 

тухли  

Особености :  

При сондажни проучвания под ръководството на Ал. Бонев и Г. Александров през 

1987 г. са установени находки от халколита, бронзова, ранножелязна и римска 

епоха  

Вид и хронология  

Селище с датировка: Късен енеолит; Бронзова, Желязна и Римска епоха  
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Опазване  

Статус: Обявен е за Паметник на културата – ДВ 98/14.12.1971г. 
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Обект No. 12: 

ЛОБНО МЯСТО НА СЕПТЕМВРИЙЦИ ОТ 1923г., м.”Търньовото”, 

(с. ЯКИМОВО) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

• Исторически от местно значение 

При оглед на място и при проучване за целите на ОУПО обектът е 

идентифициран на място, взети са GPS координати. 
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Обект No. 13: 

УЧИЛИЩЕТО В ЦЪРКОВНИЯ ДВОР (с. ЯКИМОВО) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

• Архитектурно-строителен, няма данни за категория, липсва на място 

При оглед на място и при проучване за целите на ОУПО е установено, че 

сградата на училището не съществува физически на място, взети са GPS 

координати за местоположението на имота. 
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Обект No. 14: 

ЦЪРКВАТА „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”, (с. ЯКИМОВО) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

• Архитектурно-строителен, няма данни за категория, в критично състояние 

 Този обект е идентифициран и огледан и на място. Обектът е православен 

храм "Св. Архангел Михаил" в село Котеновци (едно от съставните села на 

сегашното с. Якимово, построен през 1814 г. В момента сградата е полуразрушена, 

като останките са в изключително лошо състояние. 

Така е изглеждал храмът през 2000г.:  
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Така изглежда храмът сега: 
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• Музейна археолоическа НКЦ, руина 

• Аварийни КРР мерки 

• Конструктивно укрепване 

• Защитно покритие 

• Археологично проучване за основите in situ на училището 

• Премахване на растителността 

• Разчистване на насипаната пръст до оригиналното  ниво 

• Социализация  
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Обект No. 15: 

МОГИЛА – м.”ЛЪКАТА”, (с. ЯКИМОВО) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН и от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически от национално значение 

• рег.карта 0200070 

Местоположение  

Обект : 003  

Населено място : с. 

ЯКИМОВО  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : 

"Могилата "  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.87299  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : СЗ 

на 315° от с. Якимово. 

Особености  

Площ : ок. 1 дка 

Съоръжения и 

находки:  

Гробни съоръжения  

Особености :  

Вид и хронология  

Единична могила, 

вероятно от 

тракийски период  

Опазване  

Статус : Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 

3 от ЗКН 
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На място могилата изглежда така: 
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Обект No. 16: 

АМФИТЕАТЪР  ДО РЕКАТА, (с. ЯКИМОВО) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

• Археологически от национално значение 

Обект No. 17: 

ШЕСТОЪГЪЛНА ПИРАМИДА – р. ЦИБРИЦА, (с. ЯКИМОВО) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

• Археологически от национално значение 

Обект No. 18: 

ГРАДИЩЕ – м.”ГРАДИЩЕ”, (с. ЯКИМОВО) 

• Обект НКЦ от списъка, предоставен от НИНКН 

• Археологически от национално значение 



Общ устройствен план на община Якимово – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ    223 

 

Обект No. 19: 

Аспарухов вал (с. ДЪЛГОДЕЛЦИ) 

• Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически 

• рег.карта 0200075  

Местоположение  

Обект : 001  

Населено място : с. 

ДЪЛГОДЕЛЦИ  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : 

"Окопа"  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.24551  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : 

ЮИ на 70°/ 120° от 

с. Дългоделци.  

Особености  

Площ : ок. 10 дка 

Съоръжения и 

находки:  

Землени 

съоръжения и 

керамични 

фрагменти  

Особености :  

На мястото са провеждани сондажни и теренни проучвания през 1978 и 1993 г.  

Вид и хронология  

Землени валове от Средновековието  
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Опазване  

Статус : Обявен е за Паметник на културата – ДВ 98/14.12.1971г. 

 

Обектът е идентифициран на място като „Аспарухов вал“. 
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Обект No. 20: 

 до стадиона (с. ДЪЛГОДЕЛЦИ) 

• Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически 

• рег.карта 0200076  

 Местоположение  

Обект : 002  

Населено място : с. 

ДЪЛГОДЕЛЦИ  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : 

"Калето"  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.24551  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : 

Южно на 180° от с. 

Дългоделци. 

Особености  

Площ : ок. 3 дка 

Съоръжения и 

находки:  

Стени и керамични 

фрагменти  

Особености :  

Укрепление на 

изолирана височина, 

до южния бряг на р. Цибрица.  

Вид и хронология  

Крепост – убежище от Тракийски период и Късна античност  

Опазване  
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Статус : Обявен е за Паметник на културата – ДВ 98/14.12.1971г. 

На място не съществуват видими археологически структури. Мястото 

изглежда така: 
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Обект No. 21: 

 Могила (с. КОМОЩИЦА) 

• Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически с национално значение 

• рег.карта 0200067  

 Местоположение  

Обект : 004  

Населено място : с. 

КОМОЩИЦА  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : 

"Могила"  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.38159  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : ЮИ от 

с. Комощица. 

Особености  

Площ : ок. 1 дка 

Съоръжения и находки:  

Надгробна могила  

Особености :  

Могилата е 

разкопавана и 

снишавана от 

обработващите околната нива. Висока е до 3 м.  

Вид и хронология  

Единична могила, вероятно от тракийски период  

Опазване  

Статус : Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 

3 от ЗКН 
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Обект No. 22: 

Могила (с. КОМОЩИЦА) 

• Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически с национално значение 

• рег.карта 0200068 

Местоположение  

Обект : 005  

Населено място : с. 

КОМОЩИЦА  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : 

"Могила"  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.38159  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : ЮИ на 

120° от с. Комощица. 

Особености  

Площ : ок. 1 дка 

Съоръжения и находки:  

Надгробна могила  

Особености :  

По могилата личат 

изкопи, част от 

периферията й е 

разоравана. Запазена 

височина около 3 м.  

Вид и хронология: Единична могила, вероятно от тракийски период  

Опазване  

Статус : Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 

3 от ЗКН 
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Обект No. 23: 

(с. КОМОЩИЦА) 

•  Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически с национално значение 

• рег.карта 0200069 

Местоположение  

Обект : 006  

Населено място: с. 

КОМОЩИЦА  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица: 

"Паралийско"  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер: 

12.38.38159  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : ЮЗ на 

225° от с. Комощица. 

Особености  

Площ : ок. 5 дка 

Съоръжения и находки:  

Керамични фрагменти  

Особености :  

Обектът е регистриран 

при теренни 

обхождания през 1992 г. 

Мястото е засадено с овощна градина. При работа са намирани керамични 

фрагменти. Има вероятност съоръженията са разрушени при дълбоката оран.  

Вид и хронология: Обект с неопределена функция от тракийски период и късно 

средновековие  

Опазване Статус : Археологическа културна ценност с национално значение съгл. 

чл. 146, ал. 3 от ЗКН 
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Обект No. 24: 

(с. КОМОЩИЦА) 

• Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически с национално значение 

• рег.карта 10000954 

 Местоположение  

Обект : 007  

Населено място : с. 

КОМОЩИЦА  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : 

"Калето"  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.38159  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : Обектът се намира на 2,85 км от църквата на с. Комощица; азимут 

185 градуса. 

Особености  

Площ : ок. 3 дка  

Съоръжения и находки:  

Съдове  

Особености :  

Обектът е отдалечен от водни ресурси. Разположението му в удобни за земеделие 

площи и малкият брой открити материали дават основание да се предположи, че 

става въпрос по-скоро за отделни стопански постройки, отколкото за селище. 

Обектът е регистриран при теренно издирване на археологически обекти по 

трасето на газопровода "Южен поток", сектор 2, през ноември 2012 г.  

Вид и хронология: Обект с неопределена функция от Първа българска държава 

Опазване  
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Статус : Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 

3 от ЗКН 

Обект No. 25: 

Могила (с. ЯКИМОВО) 

•  Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически с национално значение 

• рег.карта 0200071 

Местоположение  

Обект : 004  

Населено място : с. 

ЯКИМОВО  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : 

"Могилата "  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.87299  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : СЗ на 

340° от с. Якимово. 

Особености  

Площ : ок. 1 дка 

Съоръжения и находки:  

Гробни съоръжения  

Особености :  

Вид и хронология  

Единична могила - 

античност, тракийски 

период  

Опазване  
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Статус : Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 

3 от ЗКН 

 На място видимо не се забелязват следи от могила. Теренът е изцяло равен, 

вероятно вследствие обработването на земята. 

Обект No. 26: 

(с. ЯКИМОВО) 

• Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически с национално значение 

• рег.карта 0200072 

Местоположение  

Обект : 005  

Населено място : с. 

ЯКИМОВО  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : 

"Старо селище"  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.87299  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : СЗ 

на 335° от с. Якимово. 

Особености  

Площ : ок. 1 дка 

Съоръжения и 

находки:  

Огнища, керамични 

фрагменти, монети  

Особености :  

Находките са 
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откривани преди години при земеделска дейност.  

Вид и хронология  

Селище от ранноримска епоха; тракийски период.  

Опазване  

Статус : Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 

3 от ЗКН 

Обект No. 27: 

(с. ЯКИМОВО) 

•  Обект НКЦ от АИС АКБ (НАИМ-БАН) 

• Археологически 

• рег.карта 0200074 

Местоположение  

Обект : 007  

Населено място : с. 

ЯКИМОВО  

Община : ЯКИМОВО  

Местност, улица : "Селище"  

Област : МОНТАНА  

Кадастърен номер : 

12.38.87299  

Локализация  

Локализация спрямо 

населено място : ЮИ на 160° 

от с. Якимово.  

Особености  

Площ : ок. 20 дка 

Съоръжения и находки:  

Замазки; оръдия на труда; 

съдове и тежести  

Особености :  

Голям брой материали от 
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това селище, просъществувало през каменно-медната, бронзовата и желязна 

епоха, са събрани в музейната сбирка в селото. На мястота са правени теренни 

обхождания и сондаж от специалисти от НАИМ и РИМ Монтана.  

Вид и хронология:  

Селище от енеолит, бронзова епоха, желязна епоха и тракийски период  

Опазване  

Статус : Обявен е за Паметник на културата – ДВ 98/14.12.1971г. 

Обект No. 28: 

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК, с.ЯКИМОВО 

Намира се на ул."Г.Димитров" № 11 - в зелена площ,  височина на паметника 

- 3 м., увековечава Отечествената война1944 -1945 г. 

 

Обект No. 29: 

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК, с.ЯКИМОВО 

Намира се на ул."Драгоевска" № 1 - в зелена площ,  височина на паметника – 

3,5 м., увековечава Отечествената война1944 -1945 г. и Септемврийското въстание 

през 1923г. 

Обект No. 30: 

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК, с. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ 

Намира се в центъра на селото,  увековечава Балканска война 1912 - 1913г., 

Междусъюзническата - 1913г., Първата световна война 1914-1918 г. 

4.6.2. Геодезически координати на обектите на НКН 

Зона за археологическо наблюдение – Режим Б 
   Обект 7 

X Y 

4755289.88 8510441.98 

4755303.24 8510320.70 

4755303.36 8510320.66 

4755428.42 8510272.95 

4755487.08 8510263.51 

4755592.44 8510436.54 

4755617.93 8510714.88 

4755580.38 8510727.20 

4755398.15 8510678.40 
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Зона за археологическо наблюдение – Режим Б 
   Обект 6 

X Y 

4755354.99 8509788.27 

4755435.89 8509993.65 

4755420.67 8510147.57 

4755387.00 8510278.82 

4755222.18 8510239.05 

4755124.43 8509955.03 

4755095.29 8509781.67 

4755224.20 8509706.93 

4755224.43 8509707.23 

4755229.10 8509708.77 
 
Зона за археологическо наблюдение – Режим Б 

   Обект 5 

X Y 

4753281.72 8509823.84 

4753277.89 8509636.62 

4753299.61 8509556.21 

4753385.91 8509429.96 

4753525.81 8509433.06 

4753653.83 8509592.35 

4753624.89 8509843.93 

4753500.16 8510015.50 

4753335.40 8509989.72 
 
Зона за археологическо наблюдение – Режим Б 

   Обект 23 

X Y 

4752763.31 8504747.45 

4752804.68 8504959.36 

4752705.11 8505035.98 

4752577.45 8504965.09 

4752468.77 8504673.64 

4752531.63 8504543.70 

4752673.34 8504546.96 
 
Зона за археологическо наблюдение – Режим Б 

   Обект 24 

X Y 

4750575.16 8505663.90 

4750652.04 8505781.63 

4750639.28 8505898.42 
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X Y 

4750622.27 8505970.63 

4750596.00 8506066.09 

4750567.32 8506075.48 

4750503.62 8505957.41 

4750479.16 8505863.24 

4750522.28 8505766.84 

4750528.80 8505686.50 
 
Зона за археологическо наблюдение – Режим Б 

   Обект 26 

X Y 

4746651.34 8507925.22 

4746557.68 8507989.34 

4746474.48 8507926.16 

4746467.47 8507842.84 

4746561.34 8507788.77 

4746640.86 8507793.11 

4746641.64 8507802.60 
 
Зона за археологическо наблюдение – Режим А 

   Обекти 10, 11 и 16 

X Y 

4744706.19 8508588.31 

4744708.25 8508594.19 

4744734.81 8508597.50 

4744748.69 8508598.19 

4744751.06 8508593.75 

4744793.69 8508514.34 

4744873.94 8508510.66 

4744875.19 8508512.56 

4744884.56 8508514.56 

4744886.25 8508517.78 

4744899.81 8508520.63 

4744907.06 8508530.00 

4744931.31 8508561.34 

4744947.25 8508583.38 

4744954.31 8508592.72 

4744960.63 8508605.66 

4744965.38 8508620.00 

4744968.56 8508634.88 

4744965.50 8508648.41 

4744973.94 8508675.84 
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X Y 

4744984.60 8508751.43 
 
Зона за археологическо наблюдение – Режим Б 

   Обект 9 

X Y 

4744673.32 8511896.76 

4744674.02 8511898.10 

4744673.98 8511899.58 

4744599.65 8512005.86 

4744503.13 8512036.76 

4744363.72 8511998.16 

4744302.68 8511879.20 

4744356.93 8511850.23 

4744486.63 8511855.93 

4744564.86 8511858.96 

4744659.27 8511840.07 
 
Зона за археологическо наблюдение – Режим Б 

   Обект 17 и 18 

X Y 

4744118.16 8511173.44 

4744094.32 8511259.84 

4744061.47 8511367.32 

4744037.52 8511367.32 

4743991.95 8511367.32 

4743964.12 8511367.32 

4743948.64 8511367.32 

4743893.91 8511367.32 

4743845.71 8511367.32 

4743846.21 8511232.17 

4743846.27 8511215.51 

4743846.40 8511179.38 

4743860.21 8511178.41 

4743872.95 8511173.44 

4743876.85 8511171.35 

4743908.66 8511151.00 

4743916.71 8511144.54 

4743928.95 8511143.29 

4743939.10 8511145.20 

4743976.84 8511144.06 

4743991.55 8511142.11 
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Зона за археологическо наблюдение – Режим Б 
   Обект 27 

X Y 

4742758.09 8509166.56 

4742638.74 8509022.76 

4742638.81 8509024.34 

4742583.46 8508787.08 

4742600.72 8508540.13 

4742783.97 8508519.02 

4742903.75 8508637.40 

4742952.57 8508766.98 

4742853.96 8509144.70 
 
Зона за археологическо наблюдение – Режим А 

   Обект 19 

X Y 

4741429.28 8504714.39 

4741449.46 8504738.88 

4741361.69 8504764.07 

4741253.07 8504796.58 

4741110.16 8504820.08 

4740944.11 8504846.74 

4740825.13 8504883.96 

4740715.84 8504901.68 

4740615.58 8504931.68 

4740637.07 8504892.59 

4740709.96 8504865.95 

4740815.22 8504852.66 

4740927.87 8504815.73 

4741070.68 8504790.13 

4741205.23 8504769.13 

4741336.99 8504733.45 
 
Зона за археологическо наблюдение – Режим А 

   Обект 20 

X Y 

4740564.83 8504071.25 

4740530.39 8504056.19 

4740543.52 8503978.97 

4740549.27 8503944.88 

4740552.87 8503943.68 

4740564.39 8503899.23 

4740644.10 8503877.05 
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X Y 

4740757.98 8503907.56 

4740793.55 8503990.63 

4740715.93 8504115.94 

4740586.39 8504119.23 
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4.6.3. Анализ на състоянието на културното наследство и оценка на 

потенциала му за устойчиво развитие на общината 

• Непроучено и недокументирано в достатъчна степен КН така, че да има 

значение за формиране на  политики за устойчиво развитие в условията на 

традиционно аграрната  среда на територията на общината; 

• Липсва документиране на КН, което в задоволителна степен да служи за 

предприемане на устройствено и инвестиционно проектиране; 

• Липсва поддържан Опорен план за територията на общината с топографски и 

цифрово локализирани обектите на културното наследство, на природните  

забележителности, на историческите места, на топосите на паметта в 

териториалния обхват на общината; 

• Липсва стратегия и визия за културното наследство на територията на 

община Якимово; 

• Многообразното по вид КН на територията на общината не е проучвано 

системно и с оглед на признаването му на фактор, акумулиращ стопанско, 

социално и културно развитие, независимо от неговата специфика и 

потенциал, разглеждани в широкия му регионален обхват и значимост, далеч 

надхвърлящи общинската териториална рамка; 

• В продължителен период от време не са взимани ефикасни мерки за 

определяне на устройствени параметри и на конкретни мерки за ефикасна 

защита и опазването на КН и неговата експозиционна среда; 

• Структурите на проученото археологическо наследство не са стабилно 

укрепени, консервирани, реставрирани и експонирани, като в повечето 

случаи са оставяни без достъп, без информационни и указателни табели, без 

оформена експозиционна среда.   

4.6.4. 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. 
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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 някои могили; фактът, 

че част от регистрирана НКЦ попада под стадиона на с. Якимово; наличието на 

натрошена керамика като единствено видимо доказателство за наличието на 

селища и крепости и пр. 

4.6.5. Проектни предложения на ОУПО по отношение на КН 

В съответствие със законовата и нормативна уредба за устройство на 

територията и за културното наследство, съгласно предписанията на 

Министерството на културата и Плановото задание за изработване на ОУПО 

Якимово, към проекта за ОУПО Якимово като неразделна част от него са 

изработени „Схема териториално-устройствен контекст на НКН“ в М 1:50000 и 

„Схема за опазване на обектите на КИН“ в М 1:25000. На опорния план на ОУПО са 

показани обектите на НКЦ с въведената единна номерация за целите на ОУПО. 

От схемата на териториално-устройствения контекст на НКН е видно, че 

териториите на КИН са съсредоточени предимно около водните течения и площи – 

по поречието на реките Цибрица и Душилница и между микроязовирите Пътна 

варианта и Божоровец. С най-голяма наситеност и интензивност на археологически 

потенциал са териториите около с. Якимово и с. Комощица. 

ОУПО Якимово отразява териториите за защита и опазване на недвижимото 

културно наследство и предписва специфични режими за устройството им. 

Като територии с особена териториално-устройствена защита съгласно чл. 

10, ал. (2) от ЗУТ са определени: 

• Терени с обекти на КИН – Ткин1, Ткин2 и Ткин3; 

• Територии с наличие на НКЦ, зони за археологическо наблюдение – 

режим „А“ – Ткин4; 

• Територии с наличие на НКЦ, зони за археологическо наблюдение – 

режим „Б“ – Ткин5; 

• Охранителни зони на НКЦ, разположени в самостоятелен терен – 

Ткин6; 
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• Охранителни зони около военни или възпоминателни паметници и 

знаци – Ткин7; 

Според чл. 147 от ЗКН археологическото наблюдение е метод за теренни 

проучвания, който има за цел установяване на наличието на археологически 

структури на дадено място. За територията на община Якимово зоните за 

археологическо наблюдение са определени на базата на данните от НИНКН и 

основно от АИС АКБ след консултации и препоръки от МИнистерство на културата 

и НАИМ – БАН.  

Към ОУПО са изработени специфични правила и нормативи за прилагане на 

ОУПО по отношение на културното наследство, където са указани и 

специфичните режими за устройство на териториите на КИН. 

ОУПО Якимово отразява и зони с предполагаемо наличие на 

археологически недвижими културни ценности. За тях няма данни в 

регистрационните списъци, а зоните са информативно показани и приблизително 

определени вследствие на допълнителните проучвания в рамките на ОУПО. Те са 

отразени като територии с режим на превантивна устройствена защита съгласно 

чл. 10, ал. (3) от ЗУТ. Тези територии се препоръчват за далекоперспективно 

археологическо проучване от специализираните и правоимащи органи по 

установения законов и нормативен ред като до тогава се прилагат общите правила 

на ОУПО за устройство на териториите.  

ОУПО Якимово изследва възможността за формиране на културни маршрути и 

необходимостта от цялостно съхраняване на културните ландшафти, обвързани с 

видовата характеристика, описана в чл. 47 от ЗКН. 

Потенциалните културни маршрути са обвързани с НКЦ от списъците на НИНКН, 

АИС АКБ и пр. с известно местоположение, както и с териториално определените 

зони за археологическо наблюдение (предвид потенциалното хипотетично 

съществуване и бъдещо откриване и експониране на обекти, които представляват 

културно-познавателен туристически интерес). Културните маршрути са обвързани 

с туристическите екопътеки за други видове туризъм – пешеходен, за отдих и 

рекреация, риболовен туризъм, фотолов, за наблюдение на флора и фауна, 

велотуризъм и пр. 
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Една от основните политики по отношение на културното наследство, 

определени с концепцията за функционално-пространствено развитие на община 

Якимово към ОУПО, е създаването 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). Потенциали, фактори и предпоставки за реалното функциониране 

на такова взаимодействие са: 

• Дунавския лимес и най-вече градовете Ескус и Рациария; 

• Граничните дунавски валове (Хайредински, Ломски, Островски, 

Аспарухов) 

• Поселенията и крепостите от хинтерланда (Монтана, Кастра ад 

Монтанезиум) 

• ПП „Врачански Балкан“ 

• Берковска планина 

• Традиционните уземни къщи 

• Павликянските къщи 

Тези фактори представляват особено благоприятни условия за развитието на 

културно познавателен и селски туризъм, което на практика реализира част от 

основните политики по отношние на КИН, залегнали концепцията за функционално-

пространствено развитие на община Якимово, а именно: 

• създаване на локални културни маршрути и интегрирането им в 

националната мрежа на културното наследство и в европейските културни 

коридори; 

• 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). 

Пример за такава функционално-пространствена обвързаност между туризъм и 

КИН е изграждането на един или няколко  малки комплекса с уземни къщи и 
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създаването на веломаршрути с велоалеи на територията на общината (в пряка 

обвързаност с велотуризма по Дунавския лимес, който е от европейско ниво). 

Създаването, конкретизирането и функционирането на потенциалните културни 

и познавателни маршрути, както и популяризирането и експонирането на 

културното наследство на територията на община Якимово като възможност за 

включването му в системата на културно – познавателния и атракционен туризъм е 

възможно единствено след възлагането и изпълнението на специализирани 

проучвания и проекти в областта на НКН. Тези разработки следва да се възложат 

на специализирани екипи от експерти, като възлагането следва да се осъществи от 

компетентните и/или правоимащи органи: НИНКН (МК), община Якимово и  др. 

Финансирането може да се осъществи от държавния бюджет, от общинския 

бюджет, от различни европрограми и структурни фондове, неправителствени 

организации, средства от частния бизнес на базата на публично-частното 

партньорство и пр. Целта на тези необходими тясно специализирани проучвания и 

разработки е идентификацията на пространствените параметри на културно-

историческите ландшафти: да се актуализира списъка на НКЦ на територията на 

общината по съответния законов и нормативен ред; да се направи актуална оценка 

на културната и научната стойност на обектите на културното наследство; за 

обектите от  списъка на НКЦ (недвижими културни ценности) и археологическата 

карта на България (АКБ), да се определят точните координати с подходящи 

геодезически методи; да се определят охранителните им зони и териториите за 

защита и да се определят границите и режима за използване и опазване на НКЦ. 

Резултатите и предписанията от тези специализирани проучвания и разработки ще 

станат задължителни за последващите устройствени планове и инвестиционни 

проекти. При необходимост тези резултати и предписания могат да бъдат 

основание за изменение на ОУПО. 

Предвижданията на ОУПО са основание за възлагане и реализация на тези 

специализирани проучвания и разработки в структурна програма „КИН“ от 

рамковата програма за реализация на ОУПО, както е видно от приложената схема 

в т.5 „Система за управление и реализация на ОУПО“. 
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4.6.6. Предложения и изисквания към рамковата програма за 

реализация на ОУПО, последващото устройствено планиране и 

инвестиционното проектиране 

� за специализирани дейности – определяне на специфични устройствени 

режими за защита и опазване на идентифицираните структури и обекти на  

недвижимото културно наследство 

• за културните и исторически ландшафти: 

Недопускане: 

. на промяна на предназначението и надземно строителство на поземлените 

имоти между селищата и зоните с археологическо наследство и 

археологическо наблюдение; 

. на засаждане на едроразмерна културна и декоративна растителност, 

променяща структурата, параметрите и пространствеността на ландшафта, 

влияе върху нивото на подпочвените води, създава условия на риск за 

защитата и опазването на НКЦ в прилежащата територия;  

. на мерки по защитата на НКЦ и експозиционната им среда от неблагоприятни 

средносрочни и дългосрочни въздействия, които нарушават качеството на 

културния и историческия ландшафт. 

• за архитектурно строителните НКЦ  

.за местната жилищна архитектура и допълващо застрояване - 

стопански сгради: 

Недопускане на архитектура с  облик, чужд и нарушаващ характеристиката 

на контекста на традиционната местна архитектура като компонент на 

културния и историческия селищен ландшафти; 

Недопускане на огради, врати и порти по уличната регулация с материали и 

оформяния извън архитектурно пластичното въздействие на контекста;  

.за елементите на благоустройството и озеленяването на 

публичните пространства: 



Общ устройствен план на община Якимово – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ    247 

Недопускане на изграждане на мрежите на техническата инфраструктура, 

строителните дейности по което и функционирането й да създават условия 

на риск от увреждания по НКЦ и експозиционната им среда 

.за църквите: 

Недопускане на архитектура с облик, нарушаващ регионалната й 

архитектурно-строителна и художествената специфика в екстериора и 

интериора;  

Допускане на оформяне на експозиционна среда в устройствения им обхват 

и представяне на артефакти от изчезнали и изоставени културно-исторически 

обекти и структури – старинни надгробни стели и саркофази; кръстове, 

корнизни профили, порти с оригинален обков и пр. 

Спешни КРР 

.за др. обекти със статут на НКЦ: 

Недопускане на намеси, представляващи реален и потенциален риск от 

физическо увреждане или нарушаване на ценностния контекст на НКЦ и 

експозиционната им среда. 

• за структурите на археологическите НКЦ: 

Спешно проучване и оценка  

Превантивна устройствена защита до проучването им, даването на оценка и 

статут 

• на мемориалните НКЦ: 

.некрополи /антични, средновековни, от новото време/ : 

За обозначаването им в историческия ландшафт да се поставят пластични 

знаци от трайни материали – камък, метал, с познатите идентификационни 

символи-знаци и дървесна растителност /кипариси и др./ за античен-езически и за 

средновековен-християнски. 

Допускане създаване на експозиционна среда – обходни алеи с подходяща 

настилка, места за експониране на цели и части от стели с превод на епитафите - 
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носители на важна автентична информация и на автентични сведения за 

демографията, социалната структура, исторически събития и природни бедствия, 

произвели се на територията на общината, за традиционните занаяти и професии в 

историята на селищата – всички важни за представяне на идентичността на 

местното културно и историческо наследство;  Допуска се поставяне на указателни 

и информационни носители с подходящ дизайн и индикативни шрифтове. 

� За определяне на мерки за защита от рискови неблагоприятни 

въздействия върху НКЦ и експозиционната им среда; 

Основни мерки за превенция на риска: 

. предвиждане на мерките за защита в документацията на устройствените планове 

и на инвестиционните проекти; 

. изграждане на защитни огради и прагове; 

. изграждане на канали и канафки за отвеждане на атмосферни води и порои; 

. изграждане на дренажни пояси и на преходи с подходящ наклон за бързо 

отвеждане на атмосферните води от външните зидове на НКЦ;  

.изграждане на подходящо архитектонизирани укрепващи подзиждания и подпорни 

стени на места с риск от възникване на локални свлачища; 

� За указателната и информационна инфраструктура по пътната мрежа на 

територията на общината и свързаните с тях – на територията на 

съседните общини в региона; 

.изработване на Специализирана устройствена схема /СУС/ за местата на 

монтирането им и за определяне на свързаните с тях места за паркиране и 

архитектурното им оформяне; 

.на същата СУС следва да се отразят и местата на активни визуални „мостове” за 

наблюдение и панорамно фото-заснемане на аграрните културни и на 

историческите ландшафти, на структурите и обектите на КН;  

� За иновативни политики за опазване на КН и за ускорено развитие на 

общината: 
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• Създаване на многопрофилен общински център за селски туризъм с 

форми на обучение и демонстрации  в  представянето на локалното КН-

материално и нематериално; за изучаване на спецификата на 

северозападния говор и израз, на северозападния начин на мислене, 

пеене, танцуване, на северозападния ритмичен строй – като синкретичен 

израз на културата на региона; 

• Организиране на инструктажно обучение за аграрните механизатори за 

начина на обработване на почвата така, че да не се увреждат НКЦ и 

експозиционната им среда, и как да се осигурява възможност за достъп до 

тях в процеса на провеждане на аграрните действия; 

• Създаване на иновативна екологична селскостопанска индустрия с 

условия за дългосрочна и постоянна трудова заетост с приложение на 

съвременните технологии на базата на аграрния профилна културата на 

територията на общината: 

.за традиционна/нова екологична култура в начина на потребление и 

живот;  

 .предпоставка за дългосрочно изграждане на културата на устойчивото 

развитие на Третото хилядолетие сл.Хр. 

.опазване и защита на биологичното многообразие и местообитанията на 

територията на общината 

.база с ателие за консервация и реставрация, със складове за 

съхраняване на старинни каменни, дървени детайли от разрушени стари 

къщи и сгради, с работилници за обучение в познаване и обработка на 

различни материали, традиционни и съвременни техники; за изработване 

на детайли и елементи по традиционните прототипи  за новото 

строителство на територията на общината; 

.база и грънчарски ателиета за изработване на изделия и на сувенирни 

копия на артефакти от сива и черна керамика, характерна за региона за 

обредната и битова култура в Контактната зона в обсега й на Западния 

дял на  Дунавската  равнина; 
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.база и работилница за салове за речно круизно плаване по поречията на 

р.Цибрица и р. Дунав; 

.база за провеждане на археологически проучвания, на дейности по 

екология, на дейности по превенция на риска във връзка с опазването на 

НКН в обсега на поречията в басейна на р. Цибрица . 

• Реставриране на „Мазния влак” като мобилен музей-символ на 

продоволствения просперитет на Западния дял на Дунавската равнина; 

локална мрежа от  трамвайни подразделения към близките общински 

центрове, в т.ч. и с.Якимово. 

4.6.7. Специфични правила и нормативи за прилагане на ОУПО Якимово 

по отношение на културното наследство 

Чл.1. Специфичните правила и нормативи са неделима част от ОУПО и се 

одобряват едновременно с него. 

Чл.2. Специфичните правила и нормативи се отнасят за териториите на културно-

историческото наследство в границите на община Якимово. 

Чл.3. За обектите на недвижимото културно наследство (НКН) следва да бъдат 

изработени планове за опазване и управление (ПОУ). 

Чл.4. До изработването на ПОУ за обектите на НКН се прилагат предвижданията на 

ОУПО. 

Чл.5. Предвижданията на ПОУ са основание за изменение на ОУПО, ако това се 

налага. 

Чл.6. ОУПО определя видовете терени на НКЦ и охранителните им зони, подробно 

описани в Приложение № 1Б, което е неделима част от специфичните правила и 

нормативи. 

Чл.7. В защитените територии за опазване на НКН не се допуска изграждането на 

сметища, електропроводи, съоръжения за добив на енергия от ВЕИ, клетки на 

мобилни оператори и др. подобни мероприятия , които биха застрашили 

опазването на НКЦ. 
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Чл.8. За терените на стадионите в с. Якимово и с. Дългоделци е отреден 

устройствен режим Сп/Ткин 4 (режим „А“). До провеждане на специализирани 

проучвания и изработване на ПОУ стадионите може да продължат да се използват 

по предназначение, но без прилагане на мероприятия, които биха застрашили 

опазването на археологическите обекти. 

Чл.9. Съществуващите терени на инженерно- техническата инфраструктура, 

попадащи в териториите на КИН, продължават да функционират като такива при 

условията на ограничителния режим, в който попадат. 

Чл.10. Териториите с режим на устройствена  зона за алтернативно земеделие 

(За), върху които се разпростира действието на охранителна зона Окин2 (режим 

„Б“) следва да се устройстват съобразно неговите предписания до изработването 

на ПОУ. 

Чл.11. С ОУПО Якимово се определят критерии за изменение на ОУПО във връзка 

със защитата, опазването, експонирането и социализацията на НКН на територията 

на община Якимово. 

Чл.12. Изменения на ОУПО Якимово по чл. 11 са допустими в следните случаи: 

• във връзка с осигуряване на устройствени мерки за защита на НКЦ и на 

експозиционната им среда от рискови фактори – преки и косвени, свързани с 

ново строителство за предотвратяване на разрушения в границите им или в 

охранителните им зони или влияещи върху възприемането на културния и 

историческия ландшафти; 

• във връзка с отменяне по реда на ЗУТ и на ЗКН на проектни разработки по 

предходни устройствени планове и инвестиционни проекти, които 

предпоставят риск за опазването и експонирането на структурите на НКН, 

нарушават характеристиките на културния и исторически ландшафт, които 

нарушават спецификата на неговия локален и регионален ценностен 

контекст;  

• във връзка с осигуряване на комуникация или съоръжение за достъп до НКЦ; 

• във връзка с провеждане на магистрални и локални инфраструктурни 

проводи и мрежи; 
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• във връзка с предвиждане на комплекс от устройствени мерки по 

разширяване на ценностния контекст и на свързаността на структурите на 

локалното КН с тези на регионалното  за развитие на туристическата 

инфраструктура на територията на общината. 

• вследствие на изработване, одобряване и влизане в сила на ПОУ по чл.3 за 

обектите на недвижимото културно наследство. 

Чл.13. ОУПО Якимово определя изисквания към Националния институт за 

недвижимо културно наследство (НИНКН) по отношение на НКН, както следва: 

1. определяне на номерация на НКЦ в регистрационните списъци; 

2. уточняване на геодезическите координати на всички обекти НКЦ от 

регистрационните списъци; 

3. актуализиране на регистрационните списъци на НИНКН; 

4. определяне на НКЦ, за които ще се проведе процедура по ЗКН за 

определяне на границите им, на охранителните им зони и предписания за 

опазването им. За останалите НКЦ важи разпоредбата по чл. 79 от ЗКН; 

5. отразяване в регистрационния списък на НИНКН на вярното наименование 

на населеното място на НКЦ с номера 2, 3, 4, 19 и 20 – с.Дългоделци; 

6. определяне на основните характеристики на местната традиционна жилищна 

среда: жилищна архитектура - по отношение на нейните планово - 

функционални, пространствени и екологични параметри, традиционни 

материали и декорация; двор - по отношение на устройствената му структура 

- стопанска и официална част с преобладаващата типология на оградите и 

портите, на допълващото застрояване, на настилките и на растителността, 

на малките архитектурни форми - чешми, кладенци,камини и пр. на 

традиционните материали и растителни видове, които в своя интегритет 

изграждат качеството на средата за обитаване и са условието за опазване на 

идентичността в облика на селищата и на устойчивите исторически структури 

на културния ландшафт; 

7. определяне на специфичните характеристики на местната и регионална 

архитектура на сградите на религиозните общности, които са акценти в 
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историческата структура на регионалния и местния културен ландшафт и 

имат значение за опазването на неговата идентичност. 

Чл.14. ОУПО Якимово определя изисквания към Националния археологически 

институт с музей (НАИМ) към БАН и Регионалния исторически музей (РИМ) - 

Монтана по отношение на НКН (археологическите обекти), както следва: 

1. конкретизиране/прецизиране на обхвата и местоположението на зоните за 

археологическо наблюдение; 

2. уточняване на геодезическите координати на всички археологически обекти 

от регистрационните списъци на АКБ (археологическата карта на България) 

на територията на община Якимово; 

3. актуализиране на регистрационните списъци на АКБ за територията на 

община Якимово; 

4. проучване и оценка на археологическите НКЦ и определяне на границите на 

археологическите обекти и на охранителните им зони. 
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Индекс
Вид терен/ 

охранителна зона
Режим Обект

Начин на 
изобразяване 

в ОУПО

Т кин 1 

терени с налични на 
място НКЦ в добро 
физическо състояние 
и/или функциониращи 
обекти

До изработване на планове за опазване и 
управление (ПОУ) на недвижимите културни 
ценности, устройството и застрояването на 
терените с НКЦ се подчинява на режима, 
определен от Закона за културното 
наследство, респективно нормативната 
уредба, действаща към момента на изготвяне 
на  плана, съобразно вида и категорията на 
недвижимата културна ценност  и при 
отчитане на устройствената зона, в която 
попада поземленият имот.

Обект No. 1:
Църквата „Св.Петка Българска” (с. Долно Церовене)

Целият терен се 
отразява в 
оранжев цвят.

Т кин 2
терени с налични на 
място НКЦ в критично 
физическо състояние

Следва да се приложат аварийни и 
укрепителни мерки. Да се извърши 
специализирано експертно изследване и 
оценка на НКЦ, вследствие на което да се 
проведе процедура за сваляне на статута 
наНКЦ (отписване от регистрационните 
списъци) или да се осъществят 
реставрационно-консервационни дейности и 
да се изработи  ПОУ.

Обект No. 8:
Къщата на Сим. Бонов (кв.17, УПИ V), (с.Комощица)
Обект No. 14:
Църквата „Св. Архангел Михаил”, (с. Якимово)

Целият терен се 
отразява в 
оранжев цвят.

Т кин 3
терени с липсващи на 
място НКЦ

След специализирано експертно изследване 
и оценка да се проведе процедура за 
сваляне на статута на НКЦ (отписване от 
регистрационните списъци) или да се 
осъществи възстановяване (при наличие на 
достатъчно обективна информация) и да се 
изработи ПОУ.

Обект No. 3:
Къщата на Ангел Карабаджашки (с.Дългоделци)
Обект No. 4:
Къщата на Върбан Гергов Минов (с.Дългоделци)
Обект No. 13:
Училището в църковния двор (с. Якимово)

Целият терен се 
отразява в 
оранжев цвят.

Т кин 4

територия с наличие на 
археологически обекти 
според АКБ 
(археологическата карта 
на България) и/или рег. 
списък на НИНКН,
зона за археологическо 
наблюдение,
режим "А"

Територии с режим "А" на археологически 
обекти (съгласно чл. 35, т.1 от Наредба 7 за 
ПНУОВТУЗ). Не са допустими 
благоустройствени, строителни, добивни, 
селскостопански, мелиоративни и други 
дейности, които биха нарушили целостта на 
почвения слой, като се допуска използването 
на земята като пасище.

Обект No. 10:
Антична сграда – в стадиона, (с. Якимово), рег.карта 0200061
Обект No. 11:
Антично и средновековно селище – до стадиона (с. Якимово), 
рег.карта 0200060
Обект No. 15:
Могила – м.”Лъката”, (с. Якимово), рег.карта 0200070
Обект No. 16:
Амфитеатър  до реката, (с. Якимово)
Обект No. 17:
Шестоъгълна пирамида – р. Цибрица, (с. Якимово)
Обект No. 19:
Аспарухов вал (с. Дългоделци), рег.карта 0200075
Обект No. 20:
до стадиона (с. Дългоделци), рег.карта 0200076
Обект No. 21: 
Могила (с. Комощица), рег.карта 0200067
Обект No. 22:
Могила (с. Комощица), рег.карта 0200068
Обект No. 25:
Могила (с. Якимово), рег.карта 0200071

Цялата 
територия се 
отразява в 
оранжев цвят.

Т кин 5

територия с наличие на 
археологически обекти 
според АКБ 
(археологическата карта 
на България) и/или рег. 
списък на НИНКН,
зона за археологическо 
наблюдение,
режим "Б"

Територии с режим "Б" на археологически 
обекти (съгласно чл. 35, т.2 от Наредба 7 за 
ПНУОВТУЗ). Не са допустими изкопни работи, 
дълбочинна обработка на почвата 
(риголване), засаждане на дървета и трайни 
култури с дълбока коренова система, 
заблатяване и др., които могат да унищожат 
или засегнат археологическата субстанция в 
границите на обекта. Допуска се плитка 
обработка на почвата (оран) до 0,25 м.

Обект No. 5:
Антично селище м.”Гложака” (с. Kомощица), рег.карта 0200064 
Oбект No. 6:
Aнтично селище м. „Kожарско” (с. Kомощица), рег.карта 0200065 
Обект No. 7:
Антично селище м.”Селище” (с. Комощица),  рег.карта 0200066
Обект No. 9:
Средновековна и антична крепост – селище, м.”Градище“ (с.Якимово), 
рег.карта 0200073 
Обект No. 18:
Градище – м.”Градище”, (с. Якимово)
Обект No. 23:
(с. Комощица), рег.карта 0200069
Обект No. 24:
(с. Комощица), рег.карта 10000954
Обект No. 26:
(с. Якимово), рег.карта 0200072
Обект No. 27:
(с. Якимово),  рег.карта 0200074

Зоната се 
очертава с 
оранжева 
пунктирна линия.

Т кин 6

охранителна зона около 
НКЦ, разположена в 
самостоятелен терен 
(оклоло НКЦ, попадаща в 
терен Т кин 1, Т кин 2 
иТ кин 3)

Режим на защитена охранителна територия за 
опазване на обектите на културното 
наследство: Инвестиционните инициативи се 
разрешават след съгласуване по чл. 84 от 
ЗКН.

Охранителна зона на обекти:

Обект No. 1
Обект No. 8
Обект No. 14
Обект No. 3
Обект No. 4
Обект No. 13

Охранителната 
зона се 
очертава с 
оранжева 
пунктирна линия.

Т кин 7

охранителна зона около 
военни или 
възпоминателни 
паметници и знаци

3 м около паметника за благоустрояване и 
охрана на обекта

Охранителна зона на обекти:

Обект No. 2:
Лобно място на септемврийци, (с. Дългоделци)
Обект No. 12:
Лобно място на септемврийци от 1923г., м.”Търньовото”, (с. Якимово)
Обект No. 28:
Военен паметник, с. Якимово
Обект No. 29:
Военен паметник, с. Якимово
Обект No. 30:
Военен паметник, с. Долно Церовене

Паметникът/ 
възпоминат. 
знак заедно с 
охранителната 
си зона се 
изобразява с 
оранжево 
кръгче с център 
обекта поради 
мащаба на 
плана.

Приложение 1Б

Специфични правила и нормативи

за устройство на териториите с културно-историческо наследство

на територията на община Якимово
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4.7. Туризъм 

Понятието „туризъм” има френски произход (tour) и се превежда – обиколка, т.е. 

това е едно пътуване, което завършва на същото място, от където е започнало. 

Туризъм, в класическия смисъл, се нарича пътуване с цел отдих и развлечение. 

Той може да се разглежда и като стопански отрасъл, който обслужва 

туристическата дейност. 

Понятието туризъм съдържа действията на една или повече личности, които 

прекарват един ден или най- много една година извън постоянното си 

местожителство с цел почивка или развлечение, служебни или търговски 

задължения или други причини.  

Туризмът е социално-икономическо явление което се променя динамично и 

отразява промените в обществените отношения. Туризмът е съвкупност от 

разнородни стопански дейности за улеснение и подпомагане на пътуващи и 

временно пребиваващи. Туризмът е следствие от развитието на техниката и 

особено на транспорта и от промените в потребителското търсене. 

Освен социално-икономически характеристики, туризмът има и функционално-

пространствени измерения.  

Основните видове туризъм, за които има потенциални възможности за развитие 

на територията на община Якимово и за които ОУПО предлага устройствени 

условия са следните: 

Селски туризъм. Характерен е с това, че целта на туристическите посещения са 

малките населени места. Понякога туристите се настаняват в традиционни селски 

къщи и се запознават с местния начин на живот, а в други, модерни хотели се 

построяват в малки села с чиста природа. Характерна черта на туристическия 

продукт на селския туризъм е личният контакт с посетителите, създаването на 

възможност да почувстват околната среда и душевност. Участват в дейностите, 

традициите и начина на живот на местните хора. По-голямата част от 

привържениците на селския туризъм са хора от средната и по-богатата класа, които 

придават голямо значение на местните ценности и културна идентичност. Това е 

туризъм, при който има контакт и споделяне на опит и преживяване. В резултат на 

местната инициатива и управление селският туризъм се основава на пейзаж и 

култура и затова е атрактивен за много хора живеещи в градовете. 
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Културен туризъм – пътувания, с цел посещението на културни паметници, 

опознаването на чужди култури или посещението на културни прояви. 

Тематичен туризъм – изразява се с посещението на културни прояви, обединени 

от едно мото. Темите са част от културни и обществени области като например 

изкуство, архитектура, литература, музика. Тематичният туризъм може да бъде 

детерминиран времево, например в рамките на една година или няколко седмици. 

Друга отличителна черта на този туризъм е тематичната затвореност, като 

например пътуване с интерес към архитектура и археология, запознаване и 

обучение в традиционни занаяти – бродерия, тъкачество, плетиво, керамика, 

дърворезба, леене на чанове, направа на музикални инструменти, пътувания 

запознаващи с традиционните национални календари, етнографията,  

традиционната музика,  кухня и пр. 

Маршрутно-познавателeн туризъм – особен вид туризъм, чиято специфика се 

определя от мотивите и потребностите на туристите. За разлика от ваканционния 

туризъм на море или планина, където основното е отдиха и релаксацията, то при 

маршрутно познавателния туризъм движещата сили са личните нужди и интереси 

на туристите. Основно това са нуждата от обогатяване, разширяване на знанията и 

вечния стремеж на човека към новото. Самото пътуване може да е с по-обща цел 

или с конкретна познавателна цел. То може да е подчинено на и на специфична 

група познавателни интереси-научно-познавателни,културно-познавателни, 

природни и антропогенни забележителности. Тъй като това е доста специфично 

пътуване с доста особености се налага туроператорите да предоставят доста по-

рзлични и разнообразни услуги и информация на своите потенциални и реални 

клиенти. 

Пешеходен туризъм. Основната му отличителна черта е пешеходството, вкл. 

преминаване на алпийски маршрути с водач. 

Вело и мото туризъм – включва преходи с колело или мотоциклет; може да бъде 

вид приключенски и екстремен туризъм, вкл. екстремно колоездене и екстремен 

мотоциклетизъм, разходка с АТВ. 
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Конен туризъм – вид приключенски и 

екстремен туризъм, включва езда сред 

природата, конни разходки и преходи, 

обучение по езда. 

Конгресен туризъм – С този термин се 

обозначават пътувания за участия в 

симпозиуми, конгреси, конференции, 

семинари, работни срещи /work shops/ и 

други подобни при които има събиране на различен брой хора с общи интересни, с 

цел демонстриране на постижения, съгласуваност на мнения или вземане на 

решения за дадена област на науката, икономиката, политиката и т.н. 

Музеен и изложбен туризъм – служи като заместител на пътуванията, дава 

възможност за опознаването на чужди култури в собствената страна. В днешно 

време музеите са посветени предимно на култрното наследство на собствената 

страна. Чрез голямата концентрация на култура на едно място, те се превръщат в 

голяма туристическа атракция. 

Балнеологичен, СПА и уелнес туризъм – свързани с минералните геотермални 

води; с лечението и профилактиката на различни видове заболявания; с 

релаксацията, с грижите за духа и тялото; със здравословното хранене и 

поддържането на външния вид. Характерно е наличието на басейни, сауни, 

различни видове бани, масажни и козметични процедури, фитнес центрове, уелнес 

меню, фито-барове, специални програми за красота и др. 

Балнеология: дял от медицината, който се занимава с лечението на 

заболявания чрез влиянието на минералната вода и процедурите, свързани с нея. 

СПА: Според една от популярните версии буквалният превод на СПА е 

„здраве чрез вода”, идващо от латинското „sanus per aqua”. Втората разпротранена 

версия поддържа тезата, че СПА произлиза от името на едноименен 

средновековен белгийски град с минерален извор, който се ползвал с изключителна 

популярност. 

Уелнес: понятие, производно от две думи „фитнес” и „well-beeing”, което 

може да се преведе като „добро самочувствие”. Това е състояние на физическо, 
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емоционално и духовно здраве, постигнато, чрез хранене, движение, общуване и 

медитация. 

Спортен  туризъм – използва изградена мрежа от  спортни игрища; съоръжения и 

обекти включва пътуване до голф-комплексите по целия свят, както и обучение за 

игра на голф. 

Риболовен 

Гъбарство и билкосъбиране – обучение за разпознаване и събиране на гъби и 

билки. 

Наблюдение на флора и фауна – тематичен и маршрутно-познавателен туризъм. 

Представлява наблюдение на растения и на диви животни в естествената им среда 

чрез специално изградени безопасни укрития и кули. Особено популярно е 

наблюдението на птици. Представлява опознаване и изследване на различни 

видове птици, живеещи в естествената си среда - най-често природни паркове, 

поставени под национална защита.  Процесът може да се извършва с просто 

око, чрез аксесоар като бинокъл или телескоп, или чрез слухово ориентиране 

по птичите звуци. Целта е откриване и идентифициране специфичните 

особености в начина на живот на отделните пернати представители. Освен форма 

на алтернативен туризъм, наблюдението на птици е най-лесният начин човек да 

оцени значимостта и уязвимостта на екосистемите в природата. 

Атракционен туризъм – свързан предимно с тематични паркове, предлагащи 

различни атракции и забавления: приключенски, увеселителни, атракционни и др. 

Гъбарство и билкосъбиране – обучение за разпознаване и събиране на гъби и 

билки. 

Археологичен туризъм – вид тематичен и маршрутно-познавателен туризъм, 

свързан с пътувания до места с археологически разкопки и находки. 

Хоби-туризъм – предлага възможности и условия за практикуване на любими 

занимания и интереси 

Фототуризъм – индивидуален или чрез организиране на групи за снимане на 

природни, архитектурни и културно-исторически забележителности, пейзажи, 

природни явления и отделни обекти, събития и пр. 
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4.8. Нарушени територии 

Нарушени територии има на две места в общината, като и двете попадат в 

землището на с. Якимово. Единият терен е закритото през 2009 г. общинско 

сметище, а другият терен е с НТП „производство на строителни материали, 

конструкции и изделия“, на практика понастоящем площадка за строителни 

отпадъци. И двата терена са предвидени за възстановяване и рекултивация, като 

им е дадена режим на устройствена зона Смф. 

Общата площ на нарушените територии е около 18 дка. 

4.9. Защитени територии 

4.9.1. Територии с особена териториално-устройствена защита 

Това са територии, определени съгласно чл. 10, ал. (2) от ЗУТ.  

4.9.1.1. Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници 

Според информацията, предоставена от Басейнова дирекция за управление 

на водите Дунавски район с център гр. Плевен (БДУВДР) санитарно-охранителна 

зона (СОЗ) има учредена само за тръбен кладенец „ТК-1-с.Якимово“ по 

разрешително за водоползване No.11510394/26.09.2009г. (съгласно Заповед No. 

СОЗ-248/10.03.2010г.) в землището на с. Якимово, общ. Якимово, обл. Монтана. 

Първи, втори и трети пояс на СОЗ са нанесени на чертежите по предоставените 

координати.  

Предоставените данни от БДУВДР са дадени в Приложение 3. 

4.9.1.2. Територии за природозащита 

4.9.1.2.1. Защитена зона „Цибрица“ (код BG0000509) по 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна (Натура 2000) 
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На територията на община Якимово попада само част от ЗЗ „Цибрица“. 

Площта на тази част е 5542,38 дка. 

 

4.9.1.2.2. Защитени вековни дървета 

 По данни, предоставени от РИОСВ – Монтана, на територията на общината 

има 6 бр. защитени вековни дървета в кметство Долно Церовене, местността 

”Старата воденица”. Те са обявени за защитени със заповед № 284/ 10.04.1981г. от 

КОПС са публикувани в ДВ бр.36/1981г. В момента е останало само 1 дърво. То 

попада в границите на защитена зона „Цибрица“.  Местоположението му е отразено 

графично на чертежите. 
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Предвижданията на ОУПО не променят 

функциите и предназначението по начин на 

трайно ползване според КВС на имотите, 

попадащи в границите на защитена зона 

„Цибрица“. Тези имоти са с режим със забрана за 

промяна на предназначението. 

 Единственото проектно предвиждане, което 

засяга защитена зона „Цибрица“ е в югоизточната 

част на с. Дългоделци, където се разширява 

границата на населеното място с включване на 

съществуваща жилищна територия. На практика в 

момента границата на защитената зона минава 

през средата на съществуващата къща. Площта 

от защитената зона, която се засяга от ОУПО и се предлага да бъде включена в 

границите на населеното място, е 6 996 кв.м. 

4.9.1.3. Територии за защита и опазване на културно-историческото 

наследство 

• Терени с обекти на КИН 

• Зони за археологическо наблюдение 

• Охранителни зони на обекти НКЦ 

Устройството и режимите на териториите за защита и опазване на КИН са 

подробно описани в част „Културно наследство“ и в специфичните правила и 

нормативи към ОУПО. 

4.9.2. Територии с режим на превантивна устройствена защита 

Това са територии, определени съгласно чл. 10, ал. (3) от ЗУТ.  

4.9.2.1. Зони с потенциален риск от природни бедствия и аварии 

Това са зони, определени от БДУВДР, като чувствителни зони, уязвими зони, 

райони със значителен потенциален риск от наводнения, потенциални бъдещи 

наводнения. Тук спадат и установените райони с потенциален риск от 

снегонавявания. 
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4.9.2.2. Зони с повишена природно-ландшафтна и екологическа 

стойност 

Това са територии, за 

които в процеса на 

разработване на ОУПО е 

установено, че са с повишена 

природно-ландшафтна и 

екологическа стойност и следва 

да се третират и доразвиват 

като  такив. Основно те попадат 

около меандрите на р. Цибрица, 

около микроязовирите и около 

някои от горските територии. 

4.9.2.3. Зони с предполагаемо наличие на археологически НКЦ  

По събрана информация (основно на местно ниво) в процеса на разработване 

на ОУПО са установени територии с предполагаемо наличие на археологически 

НКЦ и не са защитени по силата на специален закон. 

В съответствие с Плановото задание за изработване на ОУПО Якимово, към 

проекта за ОУПО Якимово е изработена схема на защитените територии като 

неразделна част от ОУПО. Схемата на защитените територии е в мащаб 1:50 000. 

4.10. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Якимово 

Чл. 1. Основна цел на ОУП на община Якимово е да предложи условия 

и решения за  създаване на оптимална пространствена и функционална 

структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската 

територия в хармонично единство на урбанизираните територии със 

съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични 

социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на 

обществото и за предлагане на възможности за пространственото “вписване” 

на общината в групата от съседни общини в границите на област Монтана. 

Чл. 2. (1) Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план 

на община Якимово определят изискванията и ограниченията при устройственото 

планиране на нейната територия. 
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(2) Неразделна част от настоящите правила и нормативи за прилагане на 

ОУП са показателите за устройство и застрояване на отделните видове територии, 

устройствени зони и самостоятелни терени, както и ограниченията и изискванията 

при изработване на подробните устройствени планове за устройствените зони и 

самостоятелните терени, определени в Приложение № 1А. 

Чл. 3. (1) Общият устройствен план обхваща територията на община 

Якимово в административно-териториалните й граници. Графичната част на плана 

е изработена в мащаб 1:25 000 за територията на цялата община и в мащаб 1:5 

000 за всяко едно от населените места. 

(2) Неразделна част от общия устройствен план са: 

 1. правилата и нормативите за прилагането му; 

 1. специфичните правила и нормативи за устройство на териториите с 

културно – историческо наследство на територията на община Якимово; 

 2. придружаващите го схеми и обяснителни текстове. 

Чл.4. (1) В общия устройствен план са определени: 

1. Съществуващите и новите границите на урбанизираните територии на 

населените места и на селищните образувания;  

2. Комуникационно-транспортните елементи; 

3. Териториите с общо предназначение; 

4. Нарушените територии за възстановяване и рекултивация; 

5. Защитените територии, в т.ч.: 

 а.) защитени територии с особена териториално-устройствена 

защита; 

 б.) територии с режим на превантивна устройствена защита; 

 в.) територии за природозащита; 

 г.) територии за защита и опазване на културно-историческото 

наследство. 

6. Устройствените зони и териториите с устройствени режими; 

7. Терените със самостоятелен устройствен режим. 

 

(2) С общия устройствен план на община Якимово се обособяват следните 
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устройствени зони, територии с устройствени режими и терени със самостоятелни 

устройствени режими: 

1. Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването (Жм) 

2. Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо) 

3. Смесена многофункционална устройствена зона (Смф) 

4. Рекреационна устройствена зона за курорт и допълващи го дейности(Ок) 

5. Спортна устройствена зона (Сп) 

6. Устройствена зона за озеленяване (Оз) 

7. Земеделска устройствена зона за алтернативно земеделие (За) 

8. Територии с допустима промяна на предназначението 

9. Земеделски територии със забрана за промяна на предназначението 

10. Горски територии със забрана за промяна на предназначението 

11.Територии, заети от водни площи, със забрана за промяна на 

предназначението 

12.Територии за транспорт и комуникации със забрана за промяна на 

предназначението 

13.Територии, заети от пясъци, мочурища и дерета, със забрана за промяна 

на предназначението 

14.Терени за гробищни паркове (Т) 

15.Терени за инженерно-техническа инфраструктура 

16.Терени за транспортна инфраструктура 

17.Терени за социална инфраструктура 

18.Терени с обекти на културно-историческото наследство (Ткин) 

Чл.5. Границите на устройствените зони и самостоятелните терени се 

определят по имотни граници, квартали, трасета на съществуващи и 
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новопроектирани улици и естествени ограничители (пътища, ж.п. линии, водни 

течения, теренни форми и др. под.). 

Чл.6. (1) За определяне на конкретното предназначение, устройство и 

застрояване на поземлените имоти в новоурбанизираните територии се 

изработват подробни устройствени планове. Същите следва да бъдат съобразени 

с изискванията на нормативната уредба за устройство на територии с 

неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа регулация. 

(2) За определяне на конкретната структура и устройство на 

териториите за алтернативно земеделие (устройствена зона „За“) 

се изработват подробни устройствени планове.  

(3) Проектите по ал.1 и ал.2 се изработват чрез възлагане от община 

Якимово или от заинтересовани лица след разрешение от кмета на 

общината и обхващат цели устройствени зони или част от 

устройствена зона (части от съседни устройствени зони). За доказване 

на обхвата на проектите исканията за допускането им следва да се 

придружават от мотивирано предложение за изработване на ПУП и 

задание съгласно чл. 125 от ЗУТ, чието изработване предхожда 

възлагането на проекта за подробен устройствен план. 

(4) За териториите с проблеми от екологичен, геоложки, социално-етносен 

и инфраструктурен характер, както и тези с наличие на обекти на 

недвижимото културно наследство, към подробните устройствени 

планове задължително се изготвят специфични правила и нормативи, 

които се изработват и одобряват заедно с проекта за подробен 

устройствен план. 

(5) Терени с обекти на недвижимото културно наследство се 

устройват съобразно специфичните правила и нормативи (СПН) 

към ОУПО до провеждане на специализирани проучвания и 

изработване на планоове за опазване и управление (ПОУ).  

(6) Комуникационно-транспортната и инженерните мрежи в 

територия се проектират и изпълняват, съобразени с 

предписанията на ОУПО Якимово и на базата на подробен 

устройствен план (парцеларен план) и инвестиционни проекти. 
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Чл. 7. До изработване на подробен устройствен план в зоните за алтернативно 

земеделие („За“), земеделските земи запазват начина на фактическото си 

ползване. 

Чл. 8. (1) Общината може да придобива имоти – собственост на физически и 

юридически лица, за устройствени нужди, породени с ОУПО Якимово при наличие 

на подробен устройствен план, разработен в съответствие с ОУПО Якимово. 

(2) Придобиването на имоти става в съответствие с  чл.16 и чл. 205 от ЗУТ. 

Чл. 9. Предвижданията на ОУПО Якимово са задължителни при изготвянето на 

подробните устройствени планове, съгласно чл. 104, ал. (1) от ЗУТ. 

Чл. 10. Общият устройствен план на община Якимово може да бъде изменен: 

(1) в случаите, предвидени в чл.134 (1) от ЗУТ 

(2) във връзка с осигуряване на устройствени мерки за защита на НКЦ и на 

експозиционната им среда от рискови фактори – преки и косвени, свързани с 

ново строителство за предотвратяване на разрушения в границите им или в 

охранителните им зони или влияещи върху възприемането на културния и 

историческия ландшафти; 

(3) във връзка с отменяне по реда на ЗУТ и на ЗКН на проектни разработки по 

предходни устройствени планове и инвестиционни проекти, които 

предпоставят риск за опазването и експонирането на структурите на НКН, 

нарушават характеристиките на културния и исторически ландшафт, които 

нарушават спецификата на неговия локален и регионален ценностен 

контекст; 

(4) във връзка с осигуряване на комуникация или съоръжение за достъп до НКЦ; 

(5) във връзка с провеждане на магистрални и локални инфраструктурни 

проводи и мрежи; 

(6) във връзка с предвиждане на комплекс от устройствени мерки по 

разширяване на ценностния контекст и на свързаността на структурите на 

локалното КН с тези на регионалното  за развитие на туристическата 

инфраструктура на територията на общината. 

Чл. 11. Влезлите в сила или одобрените до датата на обнародването на заповедта 

за одобряването на общия устройствен план подробни устройствени планове за 

територията на община Якимово запазват действието си. 
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Чл. 12. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУПО Якимово не 

отменят действащите общи нормативни актове в областта на селищното 

устройство. 

Чл. 13. За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с 

устройството и застрояването на територията на община Якимово, се прилагат 

разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за защитените 

територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното 

наследство, подзаконовата нормативна уредба към тях и всички други относими 

нормативни актове. 
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5. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОУПО (примерен модел) 

Основни компоненти на ситемата за управление на процеса на реализация 

на ОУПО Якимово 

Реализирането на предвижданията на ОУПО Якимово налага създаването на 

цялостна система за управление, осигуряваща осъществяването на петте основни 

управленски функции – планиране, организация, ръководство, мотивация и 

контрол.  

5.1. Планиране 

Планирането следва да се реализира на три равнища. 

Първото равнище е стратегическо. В него следва да се включат всички 

документи, имащи отношение към стратегическото планиране на перспективното 

развитие на община Якимово. Това са: 

• Концепцията за пространствено развитие на община Якимово (КПРО) 

• Общият устройствен план на община Якимово (ОУПО) 

• Общинският план за развитие 2014-2020г. На общин Якимово (ОПР) 

Тези документи следва да отчитат насоките, залегнали в стратегическите 

документи за развитие на област Монтана като: 

• Областната стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020г. 

• Регионалната схема за пространствено развитие на област Монтана 

Взаимодействието и връзките между трите документа за стратегическо 

планиране са показани на фиг.15. 
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Фиг.15.  Взаимодействие на документите за планиране на социално-
икономическото и пространственото развитие на община Якимово 

Второ равнище е оперативното. То включва изготвянето на подробни 

устройствени планове (ПУП) за тези части от общинската територия, където ще се 
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реализират инвестиционни проекти, съгласно предвижданията на стратегическите 

документи (ОПР, КПРО и ОУПО). 

С ПУП се конкретизира устройството, характера и начина на застрояване, 

както и параметрите на застрояване на населените места, части от тях или техните 

землища, в които се предвижда съобразно ОУПО реализиране на инвестиционни 

инициативи (проекти). 

Третото равнище е „реализацията“. То включва изготвянето на система от 

програми, обособени в две групи: 

• Структурни програми 

• Специализирани програми 
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Фиг.16. Механизъм за прилагане на ОУПО.   
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Структурните програми включват: 

• Структурна програма “Обитаване”; 

• Структурна програма “Пространствена организация на трудовата 

активност”; 

• Структурна програма “Земеделие”; 

• Структурна програма “Обслужване и центрова система”; 

• Структурна програма “Спорт, отдих и екология”; 

• Структурна програма “Културно-историческо наследство”; 

• Структурна програма “Транспортно комуникационна система”; 

• Структурна програма “Техническа инфраструктура”; 

• други 

Структурните програми се прецизират с поредица от специализирани 

програми: 

• Специализирана програма “Жилищна политика”; 

• Специализирана програма “Обновяване на жилищния фонд ”; 

• Специализирана програма “Социални жилища”; 

• Специализирана програма “Нови производствени зони и комплекси”; 

• Специализирана програма “Логистични центрове”; 

• Специализирана програма “Алтернативно земеделие”; 

• Специализирана програма “Политики в развитието на социалната 

инфраструктура и обслужващите дейности”; 

• Специализирана програма “Вторични обществено-обслужващи центрове 

– с. Комощица, с. Дългоделци и с. Долно Церовене”; 

• Специализирана програма “Обновяване на централното ядро на 

с.Якимово”; 
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• Специализирана програма “Спорт ”; 

• Специализирана програма “Развитие на разнообразни форми за отдих в 

селищната и околоселищната среда”; 

• Специализирана програма “Създаване на селищна среда за нормално 

предвижване на лица с нарушени двигателни способности”; 

• Специализирана програма “Информационна система за КИН”; 

• Специализирана програма “Териториално управление на системата от 

културните, историческите и природните ценности на територията на 

община Якимово”; 

• Специализирана програма “Пешеходно и велосипедно алейно движение в 

община Якимово”; 

• Специализирана програма “Кадастрална карта на община Якимово”; 

• Специализирана програма “ВиК мрежи и тяхното развитие”; 

• Специализирана програма “Електропреносни мрежи и тяхното развитие”; 

• Специализирана програма “Алтернативни източници на енергия”; 

• други 

5.2. Организация и ръководство 

За реализиране на заложените в плановете и програмите предвиждания за 

прилагане на ОУП Плевен е необходимо осигуряването на адекватни управленски 

структури в общинската администрация- съществуващите и новосъздадени, имащи 

преки ангажименти към осъществяване на плановия документ. 

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите 

нормативни актове и наредби са документите, които уреждат обществените 

отношения, свързани с устройството на територията в Република България (чл.1, 

ал. 2 от ЗУТ). В същия закон са регламентирани правата и отговорностите на 

отделните звена на национално, регионално и местно ниво в този процес. Според 

него отговорностите са разпределени по следния начин: 
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• Областният управител провежда държавната политика за устройство 

на територията в съответната област (ЗУТ, чл.4, ал. 1) . 

• В зависимост от устройствените цели и задачи от областно и 

междуобщинско значение областният управител може да назначава 

областен експертен съвет по устройство на територията и да 

организира неговата дейност за изпълнение на функциите, 

предоставени му с този закон. Съставът на областния експертен съвет 

се определя според характера на разглеждания проект (ЗУТ, чл.4, 

ал.2). 

• Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на 

предоставената им компетентност определят политиката и 

осъществяват дейности по устройство на територията на съответната 

община (ЗУТ, чл.5, ал. 1). 

• В общините и в районите на Столичната община и на градовете с 

районно деление се назначават главни архитекти по трудово или по 

служебно правоотношение въз основа на конкурс. За главни архитекти 

се назначават лица с придобита пълна проектантска правоспособност 

или които имат необходимия стаж за придобиването й (ЗУТ, чл. 5, ал.2)  

• Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по 

устройственото планиране, проектирането и строителството на 

съответната територия, координира и контролира дейността на 

звената за изпълнение на функциите на ЗУТ и издава 

административни актове съобразно правомощията, предоставени му 

по същия  закон. Главният архитект на общината координира и 

контролира дейността на главните архитекти на райони (ЗУТ, чл. 5, ал. 

3) . 

• Кметът на общината (района) назначава общински (районен) експертен 

съвет по устройство на територията. (ЗУТ, чл. 5, ал. 4) Той организира 

поддържането на архив на одобрените устройствени планове и 

измененията им, архив на издадените строителни книжа, регистър на 

всички решения за изработване на подробни устройствени планове и 
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на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж и 

регистър на въведените в експлоатация строежи (ЗУТ, чл. 5, ал. 5). 

• Министърът на регионалното развитие и благоустройството и 

областните управители изпращат за съхранение в архива на общината 

копия от влезлите в сила актове, издадени от тях, за обекти на 

територията на съответната община (ЗУТ, чл. 5, ал. 7) . 

• Националният експертен съвет по устройство на територията и 

регионална политика, областните и общинските (районните) експертни 

съвети по устройство на територията извършват консултативна и 

експертна дейност (ЗУТ, чл. 6, ал. 1). В състава на експертните съвети 

могат да се включват и специалисти извън администрацията, към 

която са създадени (ЗУТ, чл. 6, ал. 2), както и представители на 

специализираните контролни и съгласувателни органи, когато тяхното 

становище, решение или разрешение се изисква по закон (ЗУТ, чл. 6, 

ал. 3). 

• Общинският експертен съвет взима решения за правилата и 

нормативите по устройство на територията в границите на общината. 

Той е органът, който приема проектите за Общи устройствени планове 

(ЗУТ, чл.127, ал.3) [Error! Reference source not found.] и подробни 

устройствени планове (ЗУТ,чл. 128,ал.2). 

• Общинската техническа служба съхранява и предоставя информация 

за техническите и нормативни параметри на общинската територия на 

кмета на общината, главния архитект и службата по кадастъра. Това 

звено е пряко свързано с инвестиционния процес. Основните дейности, 

характерни за Общинската техническа служба са: издаване на скици на 

поземлени имоти и строителни линии за инвестиционни проекти, както 

и узаконяване и одобрение на строителни обекти. По своята същност 

тя не е компетентна по всички въпроси на устройствената дейност на 

различните равнища. Това налага необходимостта от организиране 

на самостоятелно звено, което да изследва, изпреварващо да 

планира и проектира и да подпомага дейността на Общинския 

експертен съвет в сферата на градоустройствените процеси. 
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Съществено участие в управлението на ОУПО имат гражданското 

общество и неправителствените организации.  

Гражданските сдружения имат редица обществени и политически функции. 

От тях принос в управлението на ОУПО най- вече имат: 

• Контрол върху дейността на администрацията;  

• Защитаването на обществения интерес; 

• Защитаването правата на социални и дискриминирани групи, 

включително малцинства; 

• Подпомагане на социалната интеграция; 

• Иницииране на обществени промени, например законодателни; 

• Същественото им влияние при Обществените обсъждания на планове 

и програми; 

Допълващата им функция на дейността на публичната администрация в 

различни области – устройство на територията, образование, култура, 

здравеопазване и социални дейности. 

В последните години се забелязва тенденция на сътрудничество между 

управляващите институции и гражданските сдружения и НПО. Държавата 

преодолява тоталния си негативизъм към НПО и започва да ги използва като 

коректив на политиката си и източник на опит и обучение, който допълва 

съществуващата в същата сфера експертиза на правителството. Партньорствата 

се изграждат около усвояването на нематериалните ресурси на НПО (знания, опит, 

информация, мрежи и контакти). Макар правителството да твърди, че държи на 

партньорството с НПО, то най-сериозният принос, който очаква от тези организации 

е да предават правителствените послания на целевите групи чрез собствените си 

контакти и мрежи. НПО опродължават да твътдят, че държавните институции 

приемат само формално ангажимента си за партньорство и не смятат НПО за 

важен участник в разработването на нормативна база или обществена политика. 

Затова преобладаващото усещане в НПО е на неудовлетвореност от досегашните 

парньорства с институциите на национално равнище. Отношението на държавните 

институции в повечето случаи е враждебно или покровителствено. 
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Необходимо е да се отчете, че истинското демократизиране на местната 

власт е свързано с укрепване и усъвършенстване самостоятелността на местните 

органи на власт при активна обществена подкрепа. Развитието на местната 

демокрация е немислимо без участието на населението, живеещо на територията 

на община Якимово. По настоящем обществеността не е ангажирана активно при 

формиране на общинската политика, което води до непълноценно използване на 

местен човешки потенциал. Увеличаване на участието на гражданите във 

формирането на общинска политика и вземане на решения по приоритетни за 

общината въпроси може да се постигне и чрез участието на НПО. Необходимо е 

общинското ръководство да се ангажира с този дълъг процес, който включва в себе 

си обществени дебати, дискусии и внимателно разглеждане на много аспекти на 

управлението и на неговите разходи, на икономиката на града и на качеството на 

живота.  

Условията за партниране са: 

• Трябва да има желание от страна на властта да води диалог с 

гражданите ; 

• Гражданството трябва да има достъп до вярна, актуална и разбираема 

информация; 

• Гражданите трябва да са готови да предлагат решения; 

• Трябва да бъдат създадени правила и процедури за водене на 

диалога; 

• Трябва да се намери посредник между управлеващия орган и ГО/ НПО, 

които да съумее да преведе информационните потоци от 

управляващите на разбираемия език на управляваните. 

5.3. Мотивация 

След като се формира структурата на управлението на проекта следва да се 

реши въпросът с мотивацията на участниците в процеса, да се избере най- 

подходящият подход за стимулиране на актьорите да изпълнят задълженията си по 

проекта в срок и качествено. В този етап е необходимо прецизно да се отчете 

йерархичната зависимост между позицията на експерта в структурата на 

управление на проекта и възможностите за неговата мотивацията за изпълнение на 
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поетите ангажименти. Механизмите за стимулиране ангажираността на участниците 

могат да се разгледат в четири групи: финансови, управленски, психологически и 

социални. Съществуват много теории за актуализация на личността и мотивацията. 

Към всички тях са отправени редица критики. За целите на устройственото 

планиране може да се приложат някои от акцентите в теорията за 

себеактуализацията на А. Маслоу, а именно твърдението, че „потребностите на 

предходните по-ниски равнища е необходимо да бъдат задоволени, за да се появи 

мотивация за задоволяване потребност от по-горно равнище”.  

Прилагането на различни мотивационни подходи гарантира изпълнението на 

планираните цели и задачи на управлението. 

5.4. Система за мониторинг/контрол 

Като елемент на системата за управление е и мониторинга на процесите на 

реализация на ОУП. Важни нейни изисквания са регулярните отчети на Кмета или 

на оторизиран от него заместник- кмет за реализацията на устройствените 

решения. Системата за мониторинг служи и за аргументиране на необходимостта 

от периодични актуализации на ОУП. 

5.5. Източници за финансиране на програмите и проектите 

Механизмът за финансиране на програмите и проектите, чрез които ще се 

реализира ОУП на община Якимово следва да бъде разглеждан от гледна точка на 

връзките на ОУПО с другите стратегически и планови документи, имащи отношение 

към развитието на общината – Регионалния план за развитие на Северозападния 

район, Стратегията за развитие на област Монтана и ОПР. Финансирането на някои 

от програмите и проектите, заложени в индикативните таблици съдържащи се в 

посочените планови и стратегически документи изисква наличието на съответните 

устройствени предпоставки и условия, заложени в ОУПО Якимово. 

Финансирането на програмите и проектите, чрез които ще се реализира 

ОУПО Якимово може да се осъществява по няколко направления (финансови 

източника): 

• Чрез Общинския бюджет; 

• Чрез Националните Оперативни програми, финансирани от 

структурните фондове на Европейския съюз 
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• По линия на публично-частното партньорство.   

По линия на общинския бюджет основно ще се финансират програми и 

проекти, които са основно с прединвестиционен характер, както и с 

организационно-управленски и планов  характер. Финансирането на проекти с 

прединвестиционен характер (вкл. и процедури по отчуждаване) също се 

предвижда са се осъществява от бюджета на общината. С бюджетни средства на 

община Плевен ще се съфинансират и проекти с инвестиционен характер, които ще 

кандидатстват за финансиране от Оперативните програми и други донорски 

програми за България.     

Финансирането на Програмите и включените в тях проекти с инвестиционен 

характер,  имащи отношение към ОУПО Якимово,  ще се реализира основно по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020, ОП “Околна среда” 2014-

2020; ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, ОП “Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020, ОП “Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020, ОП “Добро управление” 2014-2020 и др. Важно 

предварително условие за такова финансиране е тези програми и проекти да бъдат 

включени в Индикативните таблици на Регионалния план на Северозападния район 

за планиране, Областната стратегия на област Монтана (което вече се изисква при 

тяхната актуализация) и в Общинския план за развитие на община Якимово. Друго 

необходимо предварително изискване за подобно финансиране е наличието на 

актуален Общ устройствен план, с който да се създават устройствени условия и 

предпоставки за реализацията на  програмите и проектите, които кандидатстват за 

финансиране.  

Проекти с инвестиционен характер, които имат отношение към реализацията 

на ОУПО – Якимово  могат да бъдат финансирани и по линия на публично-частното 

партньорство.  

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За да се превърне ОУПО в реално работеща система за управление на 

урбанизационните процеси в общината, е необходимо разработването на 

Програма за неговата реализация. Тази програма следва да структурира и 

илюстрира заложените в ОУПО урбанистични намеси в отделните територии в 

ясна и логична схема за практическа реализация на идеите. 
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Програмата за реализация на ОУПО следва да се диференцира на 

отделни структурни програми, съответстващи на различните функционални 

направления - обитаване, труд, отдих и туризъм, обществено обслужване, 

техническа инфраструктура и други специфични тематични направления, 

характерни за разглежданата територия (по преценка на разработващия 

колектив). Всяка от тези структурни програми би следвало да е съставена 

от набор от специализирани програми за реализация. Например – 

Структурна програма „Обитаване” може да включва следната съвкупност от 

специализирани програми: „Саниране на жилищни сгради”, „Реконструкция на 

амортизирания жилищен фонд в териториите, населени с малцинствени групи”, 

„Изграждане на социални жилища” и др. Конкретният набор и формулировка на 

структурните и специализираните програми зависи от спецификата и 

проблемите на разглежданата територия, но при всички случаи се запазва 

йерархичната връзка от общото към частното: програма за реализация – 

структурна програма – специализирана програма. 

Реализацията на всяка отделна специализирана програма спомага за 

реализацията на цялостната структурна програма, а тя от своя страна има своя 

принос за реализацията на общия устройствен план на общината. 

Програмата за реализация на ОУПО е предназначена да координира 

действията на всички структури, имащи отношение към развитието и 

устройството на разглежданата територия. На първо място това са 

Общинският съвет, Кметът и общинската администрация, които провеждат 

политиката в устройственото планиране на общинско ниво. Освен тях, в процеса 

на управление на урбанизационните процеси в общината се включват и други 

структури на местното самоуправление и местната администрация, 

гражданите и неправителствените организации, бизнесът и частният 

сектор. 

При разработването на Програма за реализация на ОУПО следва да се 

осигурят условия за прилагането на интегриран подход за устойчиво социално-

икономическо и пространствено развитие на разглежданата територия. 

В структурно отношение Програмата за реализация на ОУП на община 

Якимово следва да включва: 

• набор от конкретни мероприятия, заложени за изпълнение в рамките 

на съответната програма за реализация на ОУПО (препоръчително е тези 
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мероприятия да са диференцирани по сектори, функционални системи и 

проблемни направления); 

• отношение на всяко едно от мероприятията към оперативните 

цели на Областната стратегия за развитие на област Монтана, Общинския план 

за развитие на община Якимово, както и на други стратегии и програми, 

свързани с устройственото развитие на територията; 

• отговорните институции (по възможност и конкретните териториални 

структурни звена в тях), които имат ангажимент към изпълнението на 

съответното мероприятие; 

• сроковете за реализация на мероприятието; 

• необходимите финансови ресурси и основните източници за тяхното 

осигуряване; 

• очаквани ефекти от реализацията на мероприятието. 

Подобна програма за реализация следва да бъде изготвяна за всеки 

следващ мандат от управлението на местната власт. По този начин органите 

на местното самоуправление и местната администрация се ангажират да 

изпълнят набор от конкретни цели и задачи, заложени в ОУПО. Контролът върху 

прилагането на Програмата за реализация на ОУПО следва да се осъществява 

посредством представянето на ежегодни доклади за изпълнението на плана 

пред съответните оторизирани органи и гражданското общество. 

Основна роля в този процес е на Кмета на общината. Това е заложено и в 

нормативната уредба на страната. Съгласно чл.127, ал. (9) от ЗУТ „Кметът на 

общината представя за приемане от Общинския съвет ежегоден доклад за 

изпълнението на Общия устройствен план на общината и прави 

предложения за изменение на плана, ако такова се налага.” 

Наличието на Програма за реализация на ОУПО гарантира успешното 

прилагане на плана през целия жизнен цикъл на прогнозния му хоризонт 

на действие. 

7. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

• Община Якимово 

• МЗХ 

• РИОСВ - Монтана 

• ОПУ – Монтана 

• НКЖИ 
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• НИНКН 

• НАИМ-БАН 

• РИМ-Монтана 

• ВИК – Монтана 

• ЧЕЗ – Разпределение България АД 

• ЕСО ЕАД 

• БДУВДР 

• НСИ 

• Планово задание и опорен план за изработване на ОУПО Якимово 

• Общински план за развитие на община Якимово 

• Програма за развитие на туризма в община Якимово 

• Областна стратегия за развитие на област Монтана 

• Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

• Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове; 

• Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони; 

• Закон за регионалното развитие; 

• Закон за опазване на околната среда; 

• Закон за защитените територии; 

• Закон за културното наследство; 

• Закон за биологичното разнообразие; 

• Закон за водите; 

• Закон за горите; 

• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 

• Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския 

фонд; 

• Закон за опазване на земеделските земи; 

• Закон за туризма; 

• Закон за административно-териториалното устройство на Република 

България; 

• Закон за пътищата; 

• други нормативни (законови и подзаконови) документи 

• Европейска конвенция за ландшафта 
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• Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство 

• http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%

B2%D0%BE 

• http://www.iakimovo.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo

g&id=23&Itemid=123&lang=bg 

• http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B

4%D0%B5%D0%BB%D1%86%D0%B8 

• http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%

A6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5 

• http://ogostanews.blogspot.com/2011/08/blog-post_02.html 

• други 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1: Информация, относно културно-историческото наследство 

(предоставена от НИНКН, НАИМ (БАН), РИМ-Монтана, областен регистър „Военни 

паметници“ в област Монтана, община Якимово) 

Приложение 2: Информация, предоставена от РИОСВ – Монтана 

Приложение 3: Информация, предоставена от Басейнова дирекция за управление 

на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен 

Приложение 4: Информация, предоставена от Областно пътно управление – 

Монтана 

Приложение 5: Информация, предоставена от„ЧЕЗ Разпределение България“ Ад  и 

от „Енергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД 

 Приложение 6: Информацията, предоставена от „Водоснабдяване и канализация” 

ООД – Монтана 

Приложение 7: Информацията относно горите на територията на община Якимово 

Приложение 8: Информация, предоставена от НКЖИ 

Приложение 9: Протокол от общественото обсъждане на Предварителния проект 

на ОУПО Якимово и ЕО; Становища от МОСВ (РИОСВ – Монтана) и МК 


