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ОЦЕНКА НА ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО 
В БАСЕЙНА НА Р. ОСЪМ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИ 

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Кристина Гърциянова1

В статията се прави оценка на състоянието на земното покритие и земе-
ползването във водосборния басейн на р. Осъм, което е пряко отражение на раз-
нородните и динамични съчетания от природни и антропогенни фактори. Във 
връзка с това е направен статистически анализ на данните от дистанционни из-
следвания за земното покритие и земеползването през 2012 г. Чрез географски 
информационни системи (ГИС) са анализирани пространственото разпределе-
ние и количествените характеристики на класовете земно покритие и земеполз-
ване както за целия водосборен басейн, така и за избрани общини, разгледани 
като представителни административно-териториални единици.

Ключови думи: земно покритие, земеползване, дистанционни изследвания, ГИС, 
р. Осъм

ASSESSMENT OF LAND COVER AND LAND USE IN THE BASIN 
OF THE OSAM RIVER USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS

Kristina Gartsiyanova

Abstract: In accordance with the main aim of the article, applied methodology 
is based on Geographic Information Systems (GIS) analysis and assessment of land 
cover and land use in the basin of the Osam river has been made according to Corine 
Land Cover (third level). As a result in the area are defined 22 classes and they are 
represented by: anthropogenic sites, agricultural lands, forests and semi-natural areas, 
wetlands and water bodies. The land cover and land use in the watershed of the Osam 
river is closely related to economic and demographic situation in the municipalities 
in the area.
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УВОД

Изследванията и анализите на промените на земната повърхност са тясно 
свързни с използването на съвременните геоинформационни технологии, които 
осигуряват събиране, обработка и управление на данните, анализиране, моде-
лиране и визуализация на получените резултати. Това се осъществява главно 
чрез дистанционни изследвания, обработка и анализ на изображения, географ-
ски информационни системи (ГИС), пространствени анализи и моделиране.

Данните от дистанционните изследвания на Земята през последните годи-
ни получават широко приложение (Георгиев и Спиридонов, 1998, 2004). Тях-
ното развитие е свързано с три основни компонента: използването на набор от 
изображения, използването на различни носители на апаратурата и прилагане-
то на компютърни методи за обработка и анализ на получаваната информация. 
Дистанционните изследвания в България се утвърждават през последните де-
сетилетия като един от основните подходи за оценка на пространствено обосо-
бени обекти.

Данните, получени от дистанционните изследвания, се регистрират в ци-
фров вид, което дава възможност за тяхната обработка и анализ в ГИС среда. 
ГИС се развиват за почти пет десетилетия, като напредъкът им е свързан с на-
учните и технологичните постижения в различни области, като информатика, 
математика, география, картография, статистика и др. Съвременните ГИС тех-
нологии позволяват съхранението и визуализацията на огромни масиви данни 
(сателитни изображения, аерофотоснимки, ГИС данни), които са необходими и 
се ползват от професионалистите и широката общественост.

Данните от дистанционните наблюдения имат широко приложение за 
картографиране и анализ на състоянието и измененията на земното покритие 
и земеползването, чиято пространствена структура е специфична за даден 
район и зависи от конкретните физикогеографски и социално-икономически 
фактори. Земното покритие се отнася до установените абиотични и биотични 
обекти на земната повърхност. То се разглежда като възможност за разграни-
чаване на различни биофизични категории – скали, водни обекти, почви, рас-
тителност, обработваеми земи, населени места, индустриални обекти и др. 
Изследванията на земното покритие са сравнително нова област, разработ-
вана през последните 40 години във връзка с достъпа до използването след 
1972 г. на сателитни системи за наблюдение на Земята. Днес получаването 
на качествени и количествени данни за промените на земното покритие и зе-
меползване на локално, регионално, национално и глобално ниво е особено 
важно. През последните две десетилетия тези данни се събират и обработват 
в рамките на различни национални и международни програми и проекти (Ва-
цева, 2015).

Земеползването се дефинира като „начин или форма на използване или 
владение на земята от хората“ (Giri, 2012) и отразява функционалния аспект 
на обектите от земната повърхност (земеделски земи, горски площи, обекти за 
отдих и туризъм, жилищни, промишлени, търговски райони и др.) за извличане 
на ползи, продукти и услуги (Вацева, 2015). У нас въпросите, свързани с проуч-
ванията и приложенията на земното покритие и земеползването, са разисквани 
в трудовете на редица автори, сред които Спиридонов (2000), Попов (2012), 
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Вацева (2005, 2012, 2015), Vatseva (2008, 2009), Китев, Вацева (2014), Dinkov, 
Vatseva (2016) и др.

Дистанционните изследвания и ГИС технологиите предоставят нови въз-
можности за изучаването на земното покритие и земеползването не само с 
осигуряването на съвременни средства, методи и данни за анализите, но и с 
интегрирането в единна система на процесите на директни наблюдения и коли-
чествени измервания с пространствените анализи и моделиране (Вацева, 2012).

Основна цел на настоящата разработка е да се направи оценка на състоя-
нието на земното покритие и земеползването във водосборния басейн на р. 
Осъм чрез използването на данни от дистанционни изследвания и прилагането 
на ГИС. Състоянието на земното покритие и земеползването е пряко отражение 
на разнородните и динамични съчетания от природни и антропогенни фактори. 
Във връзка с това е направен статистически анализ на данните за земното по-
критие и земеползването през 2012 г. на изследвания район и са анализирани 
пространственото разпределение и количествените характеристики на предста-
вените класове земно покритие и земеползване на две нива: 1) за целия водо-
сборен басейн, разгледан като физикогеографски район, и 2) за избрани общи-
ни, разгледани като представителни административно-териториални единици.

РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Река Осъм протича през твърде разнообразен във физикогеографско отно-
шение район, който обхваща части от Средна Стара планина, централните час-
ти на Предбалкана и Средна Дунавска равнина. Положението на водосборния 
басейн се определя с координатите между 42° 35‘ и 43° 13‘ с. ш. и между 24° 
30‘ и 25° 20‘ и. д. (фиг. 1). Реката е дълга 314 km и извира от подножието на вр. 
Левски в Троянския дял на Стара планина на височина 1821 m. Образува се от 
сливането на реките Бели и Черни Осъм, като за начало е приет Черни Осъм. 
Влива се в р. Дунав при с. Черковица (Генерална схема...., 2000). Площта на 
водосборната област на р. Осъм е 2824 km2, със среден наклон 5,7 ‰ и средна 
надморска височина 375 m. Поречието е тясно, със средна широчина под 20 
km и гъстота на речната мрежа 0,4 km/km2. В средното и долното си течение 
реката прави големи завои, наподобяващи на осморки, откъдето произлиза и 
нейното име. 

В геоложко отношение басейнът на р. Осъм обхваща сравнително тясна 
ивица от две морфоструктурни зони – Балканиди и Мизийска плоча (платфор-
ма). Изследваният водосбор попада в обхвата на средните части на северния 
макросклон на Главната Старопланинска верига, Предбалкана и Дунавската 
равнина.

Водосборът се характеризира с подчертано равнинно-хълмист релеф. 
Единствено в пределите на Старопланинската система има територии с висо-
чина над 1000 m (фиг. 1).

По-голяма част от басейна на реката попада в обхвата на умереноконти-
ненталната климатична област, а само най-високите участъци от водосбора в 
пределите на Средна Стара планина се отнасят към планинската климатична 
област на България.
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Фиг. 1. Карта на водосборния басейн на р. Осъм
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Минималният средномесечен отток се установява през лятно-есенното ма-
ловодие. Пълноводието на р. Осъм настъпва в края на м. март и продължава 
най-късно до м. юни.

Във водосборната област на р. Осъм са разпространени черноземите и 
сивите горски почви, кафявите горски почви и планинско-ливадните, алувиал-
но-ливадните и на отделни места рендзините.

В обхвата на изследвания район има формирана степна, лесостепна и гор-
ска растителност. Във водосбора на реката от общата залесена площ (590 km2) 
270 km2 принадлежат на буковите гори, а останалите 320 km2 са заети от ниско-
стеблени гори.

Според административно-териториалното деление на страната басейнът 
на р. Осъм попада в Плевенска и Ловешка област. По данни на НСИ населе-
нието както в градовете, така и в селата намалява към 2011 г. Значителен спад 
в броя на населението се установява в селата, намиращи се в горната част на 
поречието. През 2011 г. най-голям е броят на селата с население между 400 и 
500 души. Към 2011 г. единствено Ловеч е с население над 30 хил. жители, а 
Летница, Пордим, Славяново и Никопол са с население до 10 хил. души.

ИЗПОЛЗВАНИ ДАННИ, ГИС СРЕДСТВА И ТЕХНИКИ

За оценката на състоянието на земното покритие и земеползването в из-
следвания район на басейна на р. Осъм като основни входни данни са използва-
ни векторни данни от КОРИНЕ Земно покритие и земеползване 2012 г. (https://
eea.government.bg/bg/projects/korine-14/kzp-danni-clc-data). В допълнение са из-
ползвани геореферирани топографски карти в мащаб 1:50 000, сателитни изо-
бражения с висока резолюция (Google Earth), цифров модел на релефа, тематич-
ни данни и карти (вкл. хидроложки, почвени, административни граници и др.), 
статистически данни и теренни изследвания.

Събраните данни са обработени и структурирани в ГИС среда (ArcGIS 
10.3), като са обобщени по определени тематични признаци и са разпределени 
по ГИС слоеве, необходими за изследването. Използваните данни са графични 
(например земно покритие и земеползване, административни граници, хидро-
графия, цифров модел на релефа и др.) и неграфични (статистически данни, 
теренни изследвания и др.). Чрез пространствен анализ с достъпните в ArcGIS 
средства и овърлей операции са извлечени необходимите данни за оценка на 
земното покритие и земеползването на две нива – за целия водосборен басейн 
на р. Осъм и за избраните представителни общини.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО

Във връзка с целта на изследването е необходимо да се разгледат ос-
новните въпроси за класификацията на земното покритие и земеползването. 
Класификацията представлява групиране на обекти от земната повърхност 
от гледна точка на техните взаимоотношения. Тя трябва да бъде приложима, 
независимо дали се използват сателитни изображения, ортофотоснимки, те-
ренни изследвания или друга комбинация от средства за набиране на инфор-
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Т а б л и ц а  1
Номенклатура „КОРИНЕ земно покритие“

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3
1.

 А
нт

ро
по

ге
нн

и
об

ек
ти

11 Населени места 111 Населени места с плътно застрояване
112 Населени места със свободно застрояване

12 Индустриални, търговски и 
транспортни обекти

121 Индустриални или търговски обекти
122 Пътна и жп мрежи и прилежащата им земя
123 Пристанища
124 Летища

13 Мини, сметища и строител-
ни обекти

131 Кариери и открити рудници
132 Сметища
133 Строителни обекти

14 Антропогенни неземедел-
ски площи с растителност

141 Зелени площи в населени места
142 Места за спорт и отдих 

2.
 З

ем
ед

ел
ск

и 
зе

ми

21 Обработваема земя 211 Ненапоявана обработваема земя
212 Постоянно напоявана обработваема земя
213 Оризища

22 Трайни насаждения 221 Лозя
222 Овощни и ягодови насаждения
223 Маслинови градини

23 Пасища 231 Пасища
24 Разнородни земеделски 
земи

241 Едногодишни култури заедно с трайни 
насаждения

242 Комплекси от раздробени земеделски земи
243 Земеделски земи със значителни участъци 

естествена растителност
244 Агро-лесовъдски площи

3.
 Г

ор
и 

и 
по

лу
ес

те
ст

ве
ни

 
пл

ощ
и

31 Гори 311 Широколистни гори
312 Иглолистни гори
313 Смесени гори

32 Храстови и/или тревни 
растителни съобщества

321 Естествени тревни площи
322 Растителни съобщества на храсти и треви
323 Склерофилна растителност
324 Преходна дървесно-храстова растителност

33 Открити пространства с 
малко или без растителност

331 Плажни ивици, дюни, пясъци
332 Голи скали
333 Площи с рядка растителност
334 Опожарени площи
335 Ледници и постоянно заснежени области

4.
 В

ла
ж

ни
 

зо
ни

41 Вътрешни влажни зони 411 Вътрешни блата
412 Торфени блата

42 Крайбрежни влажни зони 421 Солени блата
422 Солници
423 Приливно-отливни области

5.
 В

од
ни

 
об

ек
ти

51 Вътрешни води 511 Водни течения
512 Водни площи

52 Морски води 521 Крайбрежни лагуни
522 Естуари
523 Морета и океани

Забележка: В България няма класове: 212, 223, 241, 244, 323, 335 и 423.
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мация (www.fao.org). В световен мащаб са разработени редица класификации 
на земното покритие и земеползване, но все още няма нито една стандартна 
международно приета.

Между земното покритие и земеползването съществуват тесни връзки и те 
взаимно си влияят. Обикновено връзките са комплексни, като дадено земеполз-
ване може да бъде свързано с няколко различни типа земно покритие и обратно, 
определено земно покритие може да има няколко различни типа земеползване. 
Във връзка с това много от разработените приложения изискват данни както за 
земното покритие, така и за земеползването. Поради тази причина класифика-
ционните системи на практика са списъци от категории (класове от номенкла-
турата), които в известна степен смесват земното покритие и земеползването. 
От 70-те години на XX в. досега са разработени значителен брой (международ-
ни и национални) класификации, осигуряващи трудно съпоставима и комбина-
тивна информация (Вацева, 2015). Разработването на общи стандарти е особено 
важно от гледна точка на възможността за споделяне на обща информация и 
осигуряване на многократно използване на генерираните пространствени гео-
бази данни. 

Понастоящем в европейските държави широко се използва класификация-
та на земното покритие и земеползването по проекта КОРИНЕ Земно покритие 
(CORINE Land Cover – CLC) (СЕС, 1995; Bossard et al., 2000; Feranec at al., 2004, 
2006, EEA, 2007). Тя се състои от три нива и има йерархична структура. На ба-
зата на трето ниво на номенклатурата на КОРИНЕ Земно покритие Feranec and 
Otahel (2004) са съставили разширена класификационна схема на четвърто ниво 
за PHARE страните.

В изпълнение на поставената цел приложената методология се основава 
на прилагането на ГИС за анализ и оценка на състоянието на земното покритие 
и земеползването в басейна на р. Осъм. В изследването цялостният процес на 
подготовка и анализ на данните се извършва в ГИС среда ArcGIS 10.3. Анали-
зът и оценката на земното покритие и зелеползването в басейна на р. Осъм са 
направени съгласно номенклатурата на КОРИНЕ Земно покритие (трето ниво) 
(табл.1).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО 
ВЪВ ВОДОСБОРНИЯ БАСЕЙН НА Р. ОСЪМ

Във връзка с разнообразните природни условия и с развитата разностранна 
стопанска дейност във водосборната област на поречие Осъм настъпват опре-
делени промени в земното покритие и земеползването. Информацията за тези 
промени може да се използва при разработването на екологични оценки, поли-
тики за регионално развитие и планиране на околната среда и др.

В басейна на р. Осъм се наблюдават 22 класа земно покритие и земе-
ползване на трето ниво от номенклатурата на КОРИНЕ Земно покритие 
(фиг. 2 – приложениие). Те са представени от антропогенни обекти, земе-
делски земи, гори и полуестествени площи, влажни зони и водни обекти с 
площта им за 2012 г.
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Най-голяма площ в басейна на р. Осъм заемат земеделските земи – те със-
тавляват 0,64 % през 2012 г. Тук се включват следните класове земно покритие 
и земеползване: ненапоявана обработваема земя (клас 211), лозя (221), овощни 
и ягодови насаждения (222), пасища (231), комплекси от раздробени земеделски 
земи (242) и земеделски земи със значителни участъци естествена растителност 
(243). От всички класове най-широко разпространение има ненапояваната обра-
ботваема земя – 126 225,8 hа, или 0,44 % от общата площ на изследвания район.

Горите и полуестествените площи според териториалния им обхват зае-
мат второ място (0,25 %) в структурата на земното покритие и земеползването 
във водосборната област на поречие Осъм. Разпространените класове са: ши-
роколистни гори (311), иглолистни гори (312), смесени гори (313), естествени 
тревни площи (321), растителни съобщества на храсти и треви (322), преходна 
дървесно-храстова растителност (324) и площи с рядка растителност (333). От 
тях клас „иглолистни гори“ са приоритетно представени и заемат най-голям 
относителен дял от 0,17 % от площта на изследвания район. На второ място се 
нареждат смесените гори и естествените тревни площи, които имат площ съот-
ветно 15 602,8 hа и 4911,9 hа.

Антропогенните обекти заемат трето място по площ – 0,05 % за 2012 г., от 
общата площ на водосборния басейн. Тези обекти включват следните класо-
ве земно покритие и земеползване: населени места със свободно застрояване 
(112), индустриални или търговски обекти (121), пътна и жп мрежи и приле-
жащата им земя (122), летища (124), кариери и открити рудници (131), строи-
телни обекти (133), места за спорт и отдих (142). От тях най-голям дял заемат 
населените места със свободно застрояване (11 915,5 hа), индустриалните или 
търговски обекти (2252,0 hа) и летищата (337,1 hа).

Влажните зони и водните обекти са незначителни по териториален обхват 
и включват съответно вътрешните блата (411) и водните площи (512), които 
заемат 841,7 hа обща площ.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО 
В БАСЕЙНА НА Р. ОСЪМ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОБЩИНИ

Басейнът на р. Осъм обхваща в по-голяма или по-малка степен терито-
риите на 13 общини. Три от тях попадат в него само с част от териториите 
си, но без населени места – Гулянци, Сухиндол и Севлиево, а други общини 
се включват с незначителна част от селищата си в общата водосборна площ – 
Угърчин, Павликени, Свищов и Плевен. За останалите шест общини – Троян, 
Ловеч, Летница, Пордим, Левски и Никопол, относителният дял на площите 
им, попадащи във водосборната област на р. Осъм, е над 60 % (табл. 2). Това 
дава основание анализът и оценката на земното покритие и земеползването 
в басейна на р. Осъм да бъдат направени за тези 6 представителни общини 
(фиг. 3 – приложениие).

Община Летница попада в административните граници на област Ловеч. 
Територията ѝ е 177,72 km2, като заема 6,25 % от басейна на р. Осъм с 99,8 % 
от общата си площ. Намира се на границата между Дунавската равнина и Пред-
балкана. Общината се състои от 1 град – Летница, и 3 села – Горско Сливово, 
Крушуна и Кърпачево (ОПР, 2015-2020).
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Т а б л и ц а  2 
Територии и населени места в общините, попадащи във водосборния басейн 

на р. Осъм

Община Обща площ 
(km2)

Площ в басейна 
на р. Осъм (%)

Населени 
места (бр.)

По-големи селища

Троян 888,84 78,0 28 Орешак, Борима, Шипково, 
Черни Осъм

Угърчин 523,10 6,43 1 Голец

Ловеч 946,28 72,9 30 Александрово, Дойренци, 
Баховица, Слатина, Лисец

Летница 177,72 99,8 4 Горско Сливово

Павликени 622,69 15,96 2 Недан, Бутово

Свищов 625,32 1,32 1 Деляновци

Плевен 809,71 25,14 4 Славяново, Коиловци

Пордим 240,00 98,2 8 Вълчитрън, Каменец, 
Одърне

Левски 414,69 81,4 11 Обнова, Асеновци, Малчика, 
Градище, Българене, Козар 
Белене, Трънчовица

Никопол 416,58 60,7 10 Новачене, Муселиево

Гулянци 459,20 12,08 -

Сухиндол 149,48 20,83 -

Севлиево 941,36 1,64 -

Въз основа на направения анализ в община Летница са установени 13 кла-
са земно покритие и земеползване, представени от антропогенни обекти, земе-
делски земи, гори и полуестествени площи и водни обекти (табл. 3).

Антропогенните обекти заемат трето място по площ – 4,20 % от общата 
площ на общината. Те включват: населени места със свободно застрояване 
(клас 112), индустриални или търговски обекти (121), кариери и открити руд-
ници (131) с обща площ от 745,3 hа. На практика на основната част от тази те-
ритория са разположени индустриалните предприятия в общината. С най-голям 
дял в отрасловата структура на икономиката се отличава отрасълът Производ-
ство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Строителството е 
един от браншовете, представен в най-сериозна степен, като производството е с 
висока енергоемкост и с ниска степен на конкурентоспособност. 

Земеделските земи са най-големи по площ в община Летница – 13 153,9 hа. 
Заети са от ненапоявана обработваема земя (211), лозя (221), овощни и яго-
дови насаждения (222), пасища (231), комплекси от раздробени земеделски 
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Т а б л и ц а  3
Земно покритие на разглежданите общини от водосборния басейн на р. Осъм

Община Земно покритие 

Антропогенни 
обекти

Земеделски 
земи

Гори и 
полуестествени 

площи

Влажни 
зони

Водни 
обекти

hа* %** hа % hа % hа % hа % 

Летница 745,3 4,2 13 153,9 74,2 3709,1 21 - - 128,8 0,73

Левски 2359,4 7 29 002,9 86 2346,6 6,9 - - 41,9 0,1

Никопол 1132 4,4 20 139,8 79,2 4156,5 16,3 - - - -

Пордим 1726,5 7,3 20 522,4 87 1006,3 4,3 38 0,01 274,1 1,2

Ловеч 4475,9 6,5 42 242,9 61,2 21 982,7 31,9 166,3 0,24 109 0,1

Троян 2585,4 3,7 20 916,3 30,1 45 866,8 66,1 - - - -

Общо 13 024,50 145 978,20 79 068 204,3 553,8

* ha от площта на общината; ** % от площта на общината 

земи (242), земеделски земи със значителни участъци естествена растител-
ност (243). От класовете земно покритие и земеползване преобладават нена-
появаните обработваеми земи, които имат площ 10 172,1 hа. Производството 
на общината в областта на селското стопанство се осъществява от земеделски 
производители – арендатори, наематели, кооперации и ползватели на земедел-
ска земя. Основните селскостопански култури, отглеждани в общината, са ца-
ревица, пшеница, ечемик и овес. През последните години се увеличават пло-
щите, заети с маслодайна рапица. Условията в района са подходящи за полско 
производство на домати, картофи, пипер, патладжан, листни зеленчуци, коре-
ноплодни, бобови растения и лук за зелено. Нараства делът на териториите с 
млади овощни насаждения. Поради изградената мрежа от изкупвачи трайно се 
повишава делът на ягодоплодните култури – ягоди, малини и къпини (овощ-
ните и ягодовите насаждения заемат 341,2 hа от общата площ на общината). 
Пасищният ресурс (877,8 hа) определя структурата на животновъдството, което 
е свързано с отглеждането най-вече на овце, кози и крави.

Горите и полуестествените площи (311, 321, 324), въпреки че се нареждат 
на второ място по площ в общината – 3709,1 hа, не са свързани с развиване на 
дърводобивна и дървопреработвателна промишленост. Естествените горски на-
саждения са разположени предимно в района на селата Крушуна, Горско Сли-
вово и Кърпачево.

Водните обекти (512) на територията на община Летница са незначителни 
и заемат едва 0,7% от цялата общинска площ.



95

Община Пордим се намира в административната област Плевен. Терито-
рията ѝ е 240,1 km2, заема 8,30 % от басейна на р. Осъм, като 98,2% от общата 
ѝ площ попада в него. Община Пордим е разположена в Дунавската равнин-
но-хълмиста област. Селищната система на общината включва 8 населени мес-
та – общинският център гр. Пордим и 7 села – Борислав, Вълчитрън, Згалево, 
Каменец, Катерица, Одърне и Тотлебен (ОПР, 2015-2020).

В община Пордим земното покритие и земеползването са представени от 
антропогенни обекти, земеделски земи, гори и полуестествени площи, влажни 
зони и водни обекти (табл. 3).

Антропогенните обекти, представени от населени места със свободно за-
строяване (клас 112), индустриални или търговски обекти (121) и летища (124), 
имат относителен дял от 7,3 % от общата площ на общината. С този територи-
ален обхват те заемат второ място в структурата на земното покритие и земе-
ползването. Индустриалните обекти, които определят икономическия профил 
на общината, са основно текстилните и хранително-вкусовите предприятия. 
Като цяло икономиката на община Пордим се характеризира с преобладаващ 
дял на селското стопанство спрямо промишленото производство.

Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл и е приоритетно пред-
ставен от подотрасъла растениевъдство. Това е свързано със значителния дял на 
земеделските земи, които заемат 87,1 % от площта на общината. От тях обра-
ботваемата земя (211, 221, 231, 242, 243) е 17 537,3 hа. Значителни са площите 
на техническите култури, лозовите масиви и овощните градини (орехи, кайсии, 
череши, ябълки и сини сливи).

Горският фонд в общината е минимален и е представен предимно от ма-
ломерни гори от келяв габър, акация, драка, смрадлика и изкуствено създадени 
насаждения от черен бор. Срещат се и единични представители на летен дъб, 
обикновен горун и др. Горите и полуестествените площи (311, 313, 324) като 
цяло заемат 4,3% от площта на община Пордим, с което се нареждат на трето 
място в структурата на земното покритие и земеползването.

Водните обекти заемат четвърто място по площ (274,1 hа) и включват водни 
площи (512). Влажните зони са представени от вътрешни блата с площ 37,9 hа.

Община Левски се намира в административна област Плевен. Територия-
та ѝ е 414,7 km2, като 81,4 % от общата ѝ площ се намира във водособорната 
област на изследваното поречие, с която заема 11,9 % от него. Община Левски е 
разположена в Дунавската равнинно-хълмиста област. Релефът е преобладава-
що равнинен със средна надморска височина 87 m. Селищната система е пред-
ставена от общинския център гр. Левски, гр. Градище и селата Асеновци, Ас-
парухово, Българене, Варана, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова и Трън-
човица. Благоприятното местоположение на община Левски обуславя нейното 
многоотраслово икономическо развитие. Тя е една от най-развитите общини в 
Плевенска област, независимо от това, че е сериозно засегната от реформите и 
преструктурирането на икономиката през последните години.

Структурата на земното покритие и земеползването на община Левски е 
съставена от антропогенни обекти, земеделски земи, гори и полуестествени 
площи, водни обекти (табл. 3). Населените места със свободно застрояване 
(клас 112) и индустриалните или търговските обекти (121), които представля-
ват антропогенните обекти, имат площ 2359,4 hа. Застрояването на селищата в 
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общината се характеризира с ниски постройки в дворни места и богато улично 
озеленяване (ОПР, 2015-2020). Основните отрасли, които се развиват, са: хра-
нително-вкусова промишленост (хлебопроизводство, млекопреработване, про-
изводство на безалкохолни напитки и др.), машиностроителна промишленост, 
зеленчукопроизводство (в т.ч. и оранжерийно) и шивашка промишленост.

Земеделските земи са на първо място по площ, като заемат 85,9 % от цялата 
общинска територия. От тях 24 132,4 hа представляват обработваеми земи (211, 
221, 222, 231, 242, 243).

Горските територии в община Левски са представени сравнително оскъд-
но. Широколистните гори (311), естествените тревни площи (321), преходната 
дървесно-храстова растителност (324) и площите с рядка растителност (333) 
заемат площ от 2346,6 hа, което е 6,9 % от територията на общината. Средната 
възраст на горите е 40-50 години. Характерни представители на местната флора 
са липа, ясен, явор, акация, топола, дъб. Разпространени са и някои лечебни 
растения, като хилядолистен (бял) равнец, метличина, синя жлъчка, бъз, гръмо-
трън, полска мента, обикновен риган, жълт кантарион и др. Днес застрашени от 
изчезване са лечебната ружа, момината сълза, пролетният горицвет, дилянката, 
пурпурният салеп и блатното кокиче.

Водните обекти (521) имат относителен дял 0,1% и се нареждат на послед-
но място в структурата на земното покритие и земеползването в община Левски.

Община Троян е разположена в административна област Ловеч. Има площ 
от 888,84 km2, заема 24,4% от водосбора на р. Осъм със 78,04 % от общинската 
си територия. Северната част на общината е с хълмист и полупланински харак-
тер на релефа, а на юг той е типично планински (ОПР, 2015-2020).

В община Троян са установени 13 класа земно покритие и земеползване, 
представени от антропогенни обекти, земеделски земи, гори и полуестествени 
площи, водни обекти (табл. 3).

В състава на антропогенните обекти (трето място по площ в общината) 
влизат населените места със свободно застрояване (клас 112), индустриалните 
или търговските обекти (121) и местата за спорт и отдих (142) с обща площ 
2585,4 hа. Индустриалните обекти в общината са представени от предприятията 
на дървопреработвателната промишленост (производството на мебели, дървен 
материал, картон и хартия), производството на изделия от каучук и пластмаса, 
хранително-вкусовата промишленост. Строителството е един от браншовете, 
който се реализира основно на предприемачески принцип, като водещ е част-
ният сектор.

Земеделските земи в община Троян заемат 20 916,3 hа и включват следните 
класове земно покритие и земеползване: ненапоявана обработваема земя (211), 
лозя (221), овощни и ягодови насаждения (222), пасища (231), комплекси от 
раздробени земеделски земи (242), земеделски земи със значителни участъци 
естествена растителност (243). За разлика от предходните общини, където в 
структурата на земеделските земи преобладава делът на ненапояваната обра-
ботваема земя, тук пасищата заемат първо място по площ с 3498,9 hа. Тяхното 
използване в значителен размер, полупланинският и планинският релеф, спе-
циализацията на общината в производството на сено от естествените ливади, 
са предпоставка за силно развитото пасищно животновъдство – говедовъдство, 
овцевъдство и козевъдство. Ограничително условие в известна степен обаче е 
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обстоятелството, че най-обширните планински пасища често попадат в защи-
тени зони (например в НП „Централен Балкан“ или в неговите буферни зони). 
Екологично чистите ливадни треви и лечебни растения са предпоставка за раз-
витие на пчеларството. Разпространени са следните видове: дилянка, ароматно 
еньовче, жълта тинтява, еделвайс, лечебна иглика, обикновено изтравниче, лудо 
биле, бял оман, петров крем, лечебен ранилист, лютива тлъстига и др. Освен 
пасищата комплексите от раздробени земеделски земи също заемат значител-
ни площи (2783,5 hа) в община Троян, което ги нарежда на второ място в клас 
„земеделски земи“. Като цяло земеделските земи са на второ място със заеман 
относителен дял от 30,1 % от общата площ на общината.

Най-висок относителен дял имат горите и полуестествените площи (311, 
312, 313, 321, 322, 324, 333) (66,1 %), което е резултат от преобладаващия пла-
нински характер на релефа, структурата на поземлените ресурси, както и от ре-
гулираната горскостопанска дейност. Общата площ на горския фонд на община 
Троян e 45 866,8 hа. От тях широколистните гори заемат 22 740,5 hа, следва-
ни от смесените гори, които имат площ 15 378,8 hа. Горските площи се стопа-
нисват от държавните горски стопанства „Троян“, „Черни Осъм“ и „Борима“, а 
7480,5 hа горски територии на общината са включени в границите на Нацио-
нален парк „Централен Балкан“, който има самостоятелно управление. Харак-
терът на земното покритие и земеползването в изследваната община определя 
дърводобивната и дърво преработвателната промишленост като структуроопре-
деляща в икономическото развитие, а горското стопанство се явява стратегиче-
ски резерв. То е основа за развитието на редица други дейности, като туризъм, 
лов и риболов, екологосъобразно използване на диворастящите билки, горските 
плодове, гъбите и т.н. В курортните гори, лесопарковете и зелените зони се 
създават места за спорт и отдих на населението, които имат площ от 30,3 hа. В 
защитените природни територии се акцентира върху запазване на естествената 
растителност.

Община Ловеч влиза в състава на Ловешка област и има площ от 946,2 km2. 
Тя заема 24,3 % от басейна на р. Осъм, а 72,9 % от нея попада в обхвата му. Об-
щината се намира в Средната част на Дунавската равнина, което определя хъл-
мистия и хълмисто-равнинния характер на релефа. Средната надморска височи-
на е 200 m. В басейна на поречие Осъм влизат общинският център гр. Ловеч и 
селата: Абланица, Александрово, Баховица, Българене, Владиня, Горан, Горно 
Павликени, Гостиня, Деветаки, Дойренци, Дренов, Изворче, Йоглав, Казачево, 
Къкрина, Лешница, Лисец, Пресяка, Скобелево, Славяни, Слатина, Сливек, 
Смочан, Тепава, Умаревци, Хлевене, Чавдарци (ОПР, 2015-2020).

В община Ловеч са установени 19 класа земно покритие и земеползване, 
представени от антропогенни обекти, земеделски земи, гори и полуестествени 
площи, влажни зони и водни обекти (табл. 3).

В състава на антропогенните обекти (трето място по площ в общината 
6,5 %) влизат населените места със свободно застрояване (клас 112), индус-
триалните или търговските обекти (121), пътна и жп мрежи и прилежащата им 
земя (122), летища (124), кариери и открити рудници (131), строителни обек-
ти (133). От тях най-голяма площ заемат населените места със свободно застро-
яване (3251,9 hа). В община Ловеч традициионно са развити следните отрасли 
на промишлеността: машиностроене и металопреработване, електротехниче-

7 Проблеми на географията, 3–4/2016 г. 
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ска промишленост, дърводобив и дърво преработване, производство на мебели 
(производството на мебели е добре развито поради наличието на суровини, тра-
диции и предприемчивост на малкия и средния бизнес), текстилна, шивашка и 
кожаро-кожухарска промишленост, хранително-вкусова промишленост. Спадът 
в строителството се изразява в по-голяма степен в жилищното строителство и 
в по-малка в инженерното строителство. Строителните обекти заемат площ от 
59,3 hа.

Териториалното разположение на община Ловеч определя и степента на 
развитие на земеделието. Структурата на селското стопанство зависи от при-
родно-климатичните условия, почвите и релефа. Като се имат предвид ограни-
чените площи, които могат да се използват за земеделие, този показател дава 
основание да се твърди, че е налице непълно и неефективно използване на зе-
меделските земи. Селскостопанското производство в общината се осъществява 
от арендатори, наематели, кооперации и ползватели на земеделска земя. Земе-
делските земи имат площ 42 242,9 hа и са представени от класовете: ненапоя-
вана обработваема земя (211), лозя (221), овощни и ягодови насаждения (222), 
пасища (231), комплекси от раздробени земеделски земи (242), земеделски земи 
със значителни участъци естествена растителност (243). Те заемат първо място 
по площ в община Ловеч. Обработваемите земи са заети от зърнени, техниче-
ски, фуражни култури, пресни зеленчуци и угари. Отглеждат се пшеница, слън-
чоглед и царевица (предимно хибридни сортове, добивът от които е по-нисък, 
поради невъзможността за напояване). Ечемикът не е достатъчно застъпена 
култура, като възможностите за увеличаване на площите са в посока въвеждане 
в производство на пивоварни сортове двуреден ечемик. Отглежда се още масло-
дайна рапица поради добрата ѝ реализация на пазара. Тревожно е намаляването 
на площите, заети с лозя, макар и нетипични за общината, както и на сините 
сливи и малините, чието отглеждане е традиционно. Положителна тенденция е 
увеличаването на площите с млади овощни насаждения.

Относително високият дял (8273,3 hа) на земеделските земи със значител-
ни участъци естествена растителност са предпоставка за развитие на говедо-
въдството, овцевъдството, козевъдството и биволовъдството.

Горските масиви в общината са разнообразни. Те са представени от ши-
роколистни (311), иглолистни (312) и смесени гори (313), естествени тревни 
площи (321), преходна дървесно-храстова растителност (324) с обща площ 
21 982,7 hа, което ги нарежда на второ място в структурата на земното покритие 
и земеползването в община Ловеч. Широколистните гори заемат най-обширни 
пространства (13 818,6 hа) и са съставени основно от цер, космат и вергили-
ев дъб. На места са примесени със сребролистна липа, келяв габър, мъждрян, 
бряст, дива круша, череша, ябълка, орех и др. Изключително ценен и богат в 
община Ловеч е растителният ресурс от лечебни растения като червен и жълт 
кантарион, червен божур, бъз, ветрогон, червен глог, див мак, колендро, лайка, 
метличина, мащерка, дилянка, дива коприва, мащерка. Върху откритите прос-
транства са разпространени луковична ливадина, пасищен райграс, троскот и 
белизма, ливадна власатка, броеничеста ливадина, ливадна лисича опашка, па-
сищен райграс, издънкова полевица и др.
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Община Никопол е част от Плевенска област. Попада в обхвата на Дунав-
ската равнина и заема площ от 414,7 km2 . Общината заема 8,9 % от изследвана-
та водосборна област с 60,7 % от общинската територия.

Територията на общината се характеризира с много разнообразен релеф. 
Рисковите места в релефа са свлачищата. Общината се състои от 14 населени 
места. В изследвания водосбор попадат административният център гр. Нико-
пол и селата: Асеново, Бацова махала, Дебово, Евлогиево, Жернов, Любеново, 
Муселиево, Новачене, Санадиново и Черковица (ОПР, 2015-2020).

Структурата на земното покритие и земеползването на община Никопол е 
свързана с развитието на многоотраслова икономика, силно преструктурирана 
през последните две десетилетия, в резултат на което производството на редица 
традиционни за общината сектори са закрити. Преобладаваща част от предпри-
ятията развиват дейност в областта на търговията и услугите, селското, горско-
то и рибното стопанство.

В резултат на получените резултати за общината са установени 12 класа 
земно покритие и земеползване, представени от антропогенни обекти, земе-
делски земи, гори и полуестествени площи (табл. 3). От тях населените места 
със свободно застрояване (клас 112) и индустриалните или търговските обек-
ти (121), които характеризират антропогенните обекти имат площ 1132,0 hа и се 
нареждат на трето място по площ в общината.

Земеделските земи заемат най-голям дял от общата площ на общината 
– 79,6 %, и са представени от обработваема земя (211), лозя (221), овощни и 
ягодови насаждения (222), пасища (231), комплекси от раздробени земеделски 
земи (242) и земеделски земи със значителни участъци естествена растител-
ност (243). И тук, подобно на останалите общини от водосборната област на 
р. Осъм (с изключение на община Троян), обработваемата земя заема най-голе-
ми площи – 15 563 hа. Във връзка с това селското стопанство е основен отрасъл 
в общинската икономика на Никопол. Традиционни за региона са животновъд-
ството и растениевъдството. В растение въдството са застъпени предимно зър-
нените (ечемик, пшеница, овес, царевица) и техническите култури. Отглеждат 
се лозя и овощни видове.

Горите и полуестествените площи в община Никопол заемат 4156,5 hа. 
Представени са от широколистни гори (311), естествени тревни площи (321), 
преходна дървесно-храстова растителност (324) и площи с рядка растител-
ност (333). По заемана площ този клас земно покритие и земеползване е на 
второ място в разглежданата община. Най-големи площи имат широколист-
ните гори – 2300,2 hа, следвани от преходната дървесно-храстова растител-
ност – 1691,7 hа. От естествено разпространените широколистни видове се 
срещат: летен и зимен дъб, цер, бряст, явор, а от изкуствено създадените чрез 
залесяване са зимен дъб, сребристата липа, черен дъб, акация, топола и др. 
Тези дървесни видове образуват както чисти, така и смесени насаждения. 
От храстите най-често се срещат глог, аморфа, трънка, шипка, смрадлика, 
къпина, бъз и люляк. Тревната покривка е сравнително бедна, представена 
най-много от житни треви, детелина, ягода, къпина, коприва, млечка, жи-
вовляк, лепка и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резултат на извършените анализ и оценка на земното покритие и земе-
ползването по номенклатурата на КОРИНЕ Земно покритие (трето ниво) в ба-
сейна на р. Осъм могат да се направят следните изводи:

– в басейна на р. Осъм се наблюдават 22 класа земно покритие и земе-
ползване на трето ниво. Те са представени от антропогенни обекти, земеделски 
земи, гори и полуестествени площи, влажни зони и водни обекти.

– земеделските земи заемат първо място по площ в басейна на р. Осъм. 
През 2012 г. те съставляват 0,64 % от площта на изследвания район. От всички 
класове най-широко разпространение има обработваемата земя – 126 225,8 hа, 
която представлява 0,44 % от общата площ на изследвания район. Горите и 
полуестествените площи според териториалния си обхват заемат второ място 
(0,25 %). От тях клас „иглолистни гори“ са приоритетно представени и заемат 
относителен дял от 0,17 % от площта на водосборната област. Антропогенните 
обекти заемат трето място в структурата на земно покритие и земеползване в 
басейна на поречие Осъм. Тяхната относителна площ спрямо общата площ на 
изследваната територия за 2012 г. е 0,05 %, като най-голям дял заемат населени-
те места със свободно застрояване (11 915,5 hа). 

– на ниво общини най-голям е делът на земеделските земи в община Ловеч 
(42 242,9 hа), а най-малък е в община Летница (13 153,9 hа). Горите и полуес-
тествените площи заемат най-много площи – 45 866,8 hа в община Троян, а 
най-малко – в община Пордим (1006,3 hа). Антропогенните обекти по своя те-
риториален обхват са с най-голяма площ в община Ловеч (4475,9 hа), а най-мал-
ки площи те заемат в община Летница 745,3 hа. Влажни зони са установени 
единствено в общините Пордим и Ловеч и имат обща площ от 204,3 hа, като се 
нареждат на последно място по заемана площ.

– установеното земно покритие и земеползване във водосбора на поречие 
Осъм е тясно свързано с икономическото и демографското състояние в изслед-
ваните общини.
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Фиг. 2. Земно покритие (класове, табл. 1) и земеползване в басейна на р. Осъм (2012 г.)
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