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В Ъ В Е Д Е Н И Е 

 

 България, като страна членка на Европейския съюз, е разработила и 

приела нормативна уредба за опазване на околната среда, която е 

приведена в съответствие с Европейските изисквания. Страната ни ще 

остане част от Европейския съюз при условие, че продължи да работи в 

тази насока и отговаря на всички Европейски екологични изисквания. 

Приетия у нас Закон за опазване на околната среда (ЗООС) е 

съобразен с Европейските изисквания и норми. 

Настоящата “Програма за опазване на околната среда на територията 

на Община Велико Търново” е изготвена в изпълнение на чл. 79 ал.1 от 
ЗООС и съответства на методичните Указания на МОСВ, относно 

структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на 

околната среда (утвърдени с Решение на колегиума на МОСВ на 

29.11.1999 г.) 
Основното предназначение на разработения програмен документ е да 

се постигне едно поетапно, последователно и стриктно привеждане в 

изпълнение на Националната политика по отношение опазването на 

околната среда, свеждайки я до едно по-ограничено, локално ниво каквото 

е Община Велико Търново. 

Програмата съдържа основните приоритети, мерки и действия, 

насочени към реализиране на целите.  

Настоящата програма е един динамичен и отворен документ, който 

своевременно ще бъде актуализиран и допълван при настъпили промени в 

приоритетите на Общината, в Националното законодателство и при други 

фактори от стратегическо значение. 
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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

1.1. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИ И ТЕРИТОРИАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНИ 

 

1.1.1. Географско разположение 

 

Община Велико Търново се намира в Централна Северна България и 

е включена в административно-териториалните граници на област Велико 

Търново. Велико Търново отстои на почти равни разстояния от най-

големите градове в страната – София, Варна, Пловдив, Бургас. Община 

Велико Търново е най-голямата община в областта и е разположена на 885 

кв. км. Общината заема южната част на Област Велико Търново като в 

административно отношение граничи със следните общини Павликени, П. 

Тръмбеш, Лясковец, Г. Оряховица, Златарица, Елена, Гурково, Трявна, 

Дряново, Севлиево. 

Населението на община Велико Търново към 18.12.2007 г. наброява 

93 429 души с настояща адресна регистрация,  разпределени в 37 населени 

места - три града и тридесет и четири села и махали. 

 

1.1.2. Релеф 

 

Община Велико Търново е разположена в Централна Северна 

България. Релефът е  разнообразен – планински, хълмист, равнинно-

хълмист и низинен, разчленен от реките Янтра, Белица,  Росица, Негованка 

и др. и техните притоци. Средната надморска височина е 208 м. 

Характерна особеност е наличието на льос, покриващ почти изцяло 

ниско разположените скали.  

Характерни са хълмисти възвишения, плата, асиметрични и 

каньоновидни речни долини. 

 

1.1.3. Климат 

 

Климатът е умерено континентален – горещо лято /средна юлска 

температура 21,8° С и абсолютен максимум 41,1° С/ и студена зима 

/средна януарска температура – 0,6° С и абсолютен минимум – 28,1° С/. 

Средно годишната температура е 11,5° С.  

Преобладават западните, северозападните и североизточни ветрове, 

ориентирани по речните долини. Средната скорост на вятъра е около 1,3 

м/сек. Средногодишните валежи са 680 мм, с летен максимум и зимен 

минимум. Снегозадържането е средногодишно 60 дни. 

 

1.1.4. Водни ресурси 
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Най- голямата водна артерия в Общината е река Янтра с притоци река 

Росица, река Белица, река Дряновска, река Негованка и други. 

Водосборният басейн на реката е 86 кв.км. 

Основен питеен източник е ХВ “Йовковци”, снабдяващ с питейна 

вода 25 населени места. На територията на Общината има 18 микро-

язовира, карстови изворни пещери и термални води. Най-значителният 
извор на минерална вода е в с. Вонеща вода – с дебит 9–10 л/сек. и 

температура 13ºС. На голяма дълбочина край речните тераси има голямо 

количество подпочвени води, които не са достатъчно добре проучени и 

използвани. Има няколко различни по дебит карстови извори - Каябунар, 

Голямо лако, Малко лако и др. 

 

1.1.5. Почви 

 

 Най-разпространените видове са черноземните и сиви горски почви. 

Черноземните почви са с високо и ефективно плодородие за 

отглеждане на житни и фуражни култури, зърнени култури, зеленчуци.  

Сивите горски почви се характеризират с по-ниско плодородие. 

Притежават по-малко хумус от черноземите, затова е необходимо да бъдат 

наторявани с органични и фосфорни торове. Регулярното напояване 

повишава плодородието им. Върху тях добре се развиват картофи, ръж и 

овес. 

По долините на реките са разпространени рендзините – хумусно-

карбонатни почви и алувиално-ливадните почви. 

 

1.1.6. Подземни природни богатства и полезни изкопаеми. 

 

В някои участъци на реките Росица, Янтра, има значително 

изземване на чакъл и пясък, вследствие на което се образуват различни по 

размер котловани. Сериозен проблем представлява рекултивирането на 

изоставените варовикови кариери главно в северната ивица на 

Предбалкана (Драгижево, Русаля). 

Свлачищните процеси са често явление на територията на общината 

- предпоставка за тях е значителното разпространение на мергели, особено 

в югоизточната част. В местната програма за борба със свлачищата още 

по-голямо внимание трябва да се обърне на превантивните мерки. На 

територията на общината най-значимото срутище е при Преображенския 

манастир (със сериозни материални щети). 

В района на Община Велико Търново са разпространени нерудни 

находища на варовици, баластра, базалт и мергел: 
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• Варовици – с. Хотница, с. Русаля, с. Самоводене 

• Баластра – с. Ресен 

• Базалт – с. Вонеща вода 

• Мергел – гр. Дебелец, с. Ресен, с. Дичин 

 

1.1.7. Кметства и населени места в Общината по кметства. 

 

Населението на община Велико Търново към 15.12.2007 г. наброява 

93 029 души с постоянна адресна регистрация,  разпределени в 37 населени 

места - три града и тридесет и четири села и махали.  

Град Велико Търново е един от средно големите български градове с 

население 72 979 души. 

Около 85,6 % от населението живее в градовете, а 14,4 % - в селата. 

На територията на Община Велико Търново се намират: 
3 града: гр. В. Търново, гр. Дебелец с население 4 151 души,              

гр. Килифарево с население 2 481 души. 

34 села, като по-големите от тях са: 

- над 1 500 жители – 2 села: с. Ресен и с. Самоводене; 

- над 500 жители – 8 села: с. Балван, с. Беляковец, с. Водолей, с. 

Леденик, с. Ново село, с. Присово, с. Пчелище и с. Шемшево; 

- над 250 жители – 12 села: с. Арбанаси, с. Дичин, с. Емен, с. Хотница, 

с. Къпиново, с. Малък чифлик, с. Миндя, с. Никюп, с. Плаково, с. Русаля, с. 

Церова кория, с. Шереметя; 

- под 250 жители – 12 села. 

Община Велико Търново е съставена от 37 кметства.  

В таблицата е показан списък на кметствата, с включените в тях 

населени места – села, махали, колиби. 
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С П И С Ъ К 

на кметствата и населените места в Община Велико Търново 

 
№ 

по 

ред 

Кметства Населени места 

към кметства 

1. Арбанаси  

2. Балван  

3. Беляковец  

4. Буковец  

5. Велчево  

6. Ветренци  

7. Водолей  

8. Войнежа к. Илиевци 

с. Кладни дял 

к. Поповци 

к. Продановци 

м. Суха река 

м. Тодоровци 

9. Вонеща вода к. Белчевци 

к. Бойчевци 

к. Дойновци 

к. Долни 

м. Дамяновци 

к. Йовчевци 

к. Кисьовци 

к. Марговци 

к. Осенарите 

к. Рашевци 

к. Сърненци 

м. Терзиите 
к. Ушевци 

10. Въглевци к. Бояновци 

к. Бранковци 

к. Гащевци 

к. Дечковци 

м. Дунавци 

м. Пожерник 

с. Радковци 

к. Самсиите 
11. Габровци к. Бойчеви 

колиби 

к. Горен Еневец 

к. Деветаците 

к. Димитровци 

к. Долен Еневец 

к. Пъровци 

к. Шодековци 

12. Големаните к. Варлинка 

к. Малчовци 

к. Нацовци 

13. Дебелец  

14. Дичин  

15. Емен  

16. Къпиново  

17. Килифарево  

18. Леденик  

19. Малки 

чифлик 

 

20. Миндя  

21. Момин сбор  

22. Никюп  

23. Ново село  

24. Плаково  

25. Присово  

26. Пушево  

27. Пчелище  

28. Райковци к. Бижовци 

к. Бочковци 

к. Виларе 

к. Горановци 

с. Мишеморков 

хан 

к. Димовци 

к. Ивановци 

к. Клъшка река 
к. Лагерите 

к. Пирамидата 

к. Русковци 

к. Сеймените 
к. Семковци 

к. Цепераните 

к. Цонковци 

29. Ресен  

30. Русаля  

31. Самоводене  

32. Хотница  

33. Церова кория  

34. Шемшево  

35. Шереметя  

36. Ялово  
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1.2. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

1.2.1. Въздух 

 

 - Състояние на качеството на атмосферния въздух 

В границите на Община Велико Търново са включени 37 населени 

места, най-голямото от които е гр. Велико Търново. 

Община Велико Търново се характеризира с развитие на модерна 

туристическа индустрия, която предлага познавателен, културен, 

конгресен, селски и екологичен туризъм. Структуроопределящи отрасли са 

дървообработващата и преработваща промишленост, електрониката, 

строителството, хранително-вкусовата промишленост, търговията и 

услугите. Това определя град Велико Търново като населено място с 

потенциален риск от възникване  на замърсяване на атмосферния въздух. 

Предвид това ще се разгледа само качеството на атмосферния въздух 

(КАВ) на гр. Велико Търново, тъй като в останалите населени места на 

територията на Общината то отговаря на законоустановените норми и няма 

съществени предпоставки за неговото влошаване. 

За всяко населено място КАВ се обуславя и зависи както от емисиите 

на замърсителите – концентрациите на замърсителите във въздуха и 

отлагането им върху земната повърхност така и от  факторите географско 

положение, релеф и климат. Град Велико Търново е със средна надморска 

височина 210 м. Района се характеризира със своя хълмист и отчасти 

ниско-планински характер на релефа. Река Янтра се е врязала дълбоко в 

Търновската антиклинала, като образува дълбоки напречни проломи. 

Арбанашкото и Беляковското плато, ограждащи град Велико Търново са 

част от Търновската предпланинска верига, представляващи антиклинални 

възвишения с плоски била и много стъмни склонове. Това говори за 

сложен, силно пресечен релеф, върху който е разположен града, особено 

стръмните южни склонове, върху които е разположена старата част на 

града. 

Съгласно климатичното райониране на България, град Велико 

Търново спада към умерено-континенталната климатична област, като 

обхваща част от предбалканския и нископланински район на Средна Стара 

планина. Най-характерните белези на този регион са горещо лято и 

прохладна пролет, с преобладаващи валежи през първото полугодие. 

Второто полугодие е сухо, с елементи на степен климат. Зимата е студена, 

със значителни снеговалежи и постоянна снежна покривка, със студени 

северни и североизточни ветрове. Пролетта е по-студена от есента, тъй 

като тогава падат и значителни валежи. 



 ПРОГРАМА  ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО     

 

 9

Голямото разнообразие на теренни форми, резките разлики в 

надморските височини и влиянието на Стара планина водят до 

специфичните климатични условия на района. 

Климатичните характеристики на гр. В. Търново се характеризират с 

продължително безветрие, висока влажност на въздуха през есенно-зимния 

период, които обуславят ниска самопречистваща способност и създават 
предпоставки за трайно задържане на замърсяването на въздуха. 

Климата е пряко свързан с този на Дунавската равнина и Средна 

Стара планина, която представлява важна климатична граница. Това се 

отразява върху сложните циркулационни потоци на въздушните маси, 

идващи от север и запад и формирането на температурния режим в 

приземния слой на атмосферата. Районът на гр. В. Търново се 

характеризира с тихо време – 63 %, което допринася за намаляване на 

обдухването и задържане на замърсителите в приземния слой. 

Основните замърсители на атмосферния въздух на територията на 

Общината е автомобилният транспорт, котелните инсталации на 

промишлените предприятия и битовото отопление през зимния период.  

 В момента е пред завършване последния етап на газоснабдяването на 

град Велико Търново, което има изключителен ефект за подобряване на 

качествата на атмосферния въздух. Преустройства по преминаване към газ 
са изпълнили и големите предприятия-замърсители, ползващи като 

енергиен източник  конвенционални горива.  

 

 По данни на РИОСВ – В. Търново на територията на Община Велико 

Търново предприятията подлежащи на контрол относно чистотата на 

атмосферния въздух са 41 обекта. 

 

Мониторингът по отношение състоянието на атмосферния въздух в 

град Велико Търново, се осъществява чрез периодични измервания, като се 

следят следните замърсители на въздуха: серен диоксид, азотен диоксид, 

азотен оксид, озон, сероводород, оловни аерозоли, прах и фини прахови 

частици (ФПЧ 10), като  се наблюдават следните тенденции:  

- Средногодишните нива на серен диоксид поддържат трайна 

тенденция към понижаване. За периода 2005-2007 г. не са отчетени 

превишения над ПДК. С газификацията на  град В. Търново се наблюдава 

съществен спад на нивата на този замърсител. 

- Замърсяванията с азотен диоксид са сравнително постоянни и в 

рамките на ПДК. През 2005-2007 г. епизодични превишения на нормите са 

регистрирани в градовете, дължащи се предимно на остарелия 

автомобилен парк. 



 ПРОГРАМА  ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО     

 

 10

- Средните концентрации на сероводород имат силно изразен 

непостоянен характер, като причината са промишлените дейности. 

- Запазва се тенденцията към понижаване на годишните 

концентрации на оловни аерозоли на територията на цялата област, поради 

преустановяването на производството и използването на оловни бензини и 

въведената системата за контрол на качеството на използваните горива. 

Праховите частици (общ суспендиран прах и ФПЧ10) продължават 
да са най-проблемният замърсител на територията на общината, като 

тенденцията е към запазване на традиционно високите нива на 

замърсяване на територията на град Велико Търново. Във всички пунктове 

за постоянен мониторинг са регистрирани превишавания на 

средногодишната и среднодневната норма. Причината за високите нива на 

прах е бавното почистване на уличната мрежа след зимния период,  

широкото използване на твърди горива (дърва и въглища), както и 

постоянно увеличаващия се брой МПС в областния център. На 

територията на община Велико Търново съществуват два  действащи 

стационарни пунктове за контрол на атмосферния въздух. 

 

1.2.2. Води 

 

 Водите са важен елемент на географската среда, който оказва 

влияние върху останалите елементи, а също върху живота и стопанската 

дейност на хората. Те имат значение за формиране на релефа, оказват 
влияние на водоснабдеността на селищата, изкуственото напояване, за 

производство на електроенергия. Водните ресурси са важно условие за 

икономическото развитие на всеки един район. 

 Управлението на водите на територията на Република България се 

осъществява на Национално и басейново ниво. Речният басейн е основна 

единица за съвместно управление на повърхностните и подземните води по 

количество и качество за постигане на устойчиво водоползване и опазване 

на водите и водните екосистеми. Управлението на водите, водните обекти 

и водностопанските системи и съоръжения се осъществява на основата на 

планове за управление на речните басейни и Национален водностопански 

план. 

 Община Велико Търново се отнася към Басейнова дирекция 

“Дунавски район” с център гр. Плевен. Реките в общината имат дъждовно-

снежен режим на подхранване с пролетен максимум и есенен минимум. 

Най-голямата водна артерия в Общината е река Янтра с притоци река 

Росица, река Белица, река Дряновска, река Негованка и други. 

Водосборният басейн на реката е 86 кв.км. 
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В зависимост от ползването им водите се разделят на три категории: 

първа – води, които се ползват за питейни нужди в хранителната и други 

промишлености, изискващи вода от същото качество; втора – води които 

се ползват за водопой на животни, културни нужди, рибовъдство, воден 

спорт и др., и трета – води които се ползват за напояване, за 

промишлеността и др. 

Категоризацията на по-големите повърхностни водни обекти на 

територията на Общината е: 

 - р. Янтра – при влизане в землище с. Ветренци до вливане на р. 

Дряновска – ІІІ категория; 

 - р. Янтра – след вливане на р. Дряновска до гр. Долна Оряховица –    

ІІ категория; 

 - р. Дряновска – при влизане в землище гр. Дебелец до вливане в р. 

Янтра – ІІ категория; 

 - р. Росица – на територията на Община В. Търново – ІІ категория. 

На територията на Община Велико Търново са определени 3 пункта за 

контрол качеството на повърхностните води от Националната система за 

мониторинг на околната среда (НСМОС), както следва: 

- р. Дряновска преди вливането и в р. Янтра; 

- р. Янтра след вливането на р. Дряновска – моста за гр. Дебелец; 

- р. Янтра след ПС на шосеен мост за с. Самоводене. 

Анализът на данните от мониторинга за периода 2005 – 2007 г. 
показва, че водите на р. Янтра и повърхностните води от притоците на р. 

Янтра, които подлежат на мониторинг, като цяло са в нормите за 

проектната си категоризация. 

Резултатът от физико-химичните анализи показва, че реките в басейна 

на р. Янтра в наблюдаваните пунктове са с добър кислороден режим и 

показатели, отговарящи на ПДК за проектната им категория почти 

целогодишно. Има единични отклонения вследствие на високи 

температури, маловодие, засилени биохимични процеси и др. 

Биологичният мониторинг е екологичен критерий за оценка качеството 

на повърхностните води, който се използва с приоритет в много 

европейски страни.  

Хибридологичните изследвания се основават на принципа на 

биоиндикацията. Състоят се от вземане на проби от реките през около 5 м, 

като се улавят по дъното различни видове безгръбначни организми, 

притежаващи различна чувствителност към замърсяването на водата. 

Според количествения и качествения състав на откритите в даден пункт 
организми се прави оценка на състоянието на речните води. 

Показателят за оценка на това състояние е Биотичният индекс /БИ/, 

който е петстепенна скала. Най-високата стойност – БИ-5 се дава за чисти 

води, а най-ниската – БИ-1 е за изкючително тежко замърсени води. 
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Изследваните участъци от р. Янтра показват, че на територията на 

Община В. Търново водите са слабо до средно замърсени. 

Река Росица и река Негованка на територията на общината показват 
стабилно състояние и водите им са оценени с БИ-3 /слабо до средно 

замърсени/. 

Река Бохот при село Балван показва влошено състояние – БИ-2-3, 

което са дължи на битово-фекалните води от селото. При с. Хотница 

биотичният индекс се покачва до БИ-3 и с такова качество се влива в р. 

Росица при с. Ресен. 

Водите на р. Белица след селата Вонеща вода и Въглевци са 

незамърсени, с добър екологичен статус. При с. Нацовци и гр. Килифарево 

водите се променят до слабо замърсени. След гр. Дебелец реката е с БИ-3 и 

в такова състояние се влива в р. Янтра. 

Най-голям брой са речните пунктове със слабо до средно замърсени 

води /БИ-3/, които отговарят на ІІ категория водоприемник по химичната 

категоризация. 

Основната причина за замърсяването на речните води е силното 

антропогенно въздействие, на което са подложени р. Янтра и нейните 

притоци като приемници на непречистени води – дъждовни, битови и 

промишлени отпадъчни води.     

Основен питеен източник е ХВ “Йовковци” снабдяващ с питейна вода 

25 населени места. Язовир "Йовковци", изграден на територията на община 

Елена по поречието на р. Веселина, е с обем 92 млн.куб.м, а 

пречиствателната станция за питейни води ПСПВ “Йовковци” е с проектен 

капацитет 2500 л/сек. ПСПВ е въведена в експлоатация през 1980 г., като е 

изграден само първият етап с 50% мощност от предвидената. Процента на 

населението, ползващо вода за питейно-битови нужди от ХВ “Йовковци” е 

93.5 %. 

Количеството подавана питейна вода и загубите на вода на 

територията на Община Велико Търново са както следва: 

 

Година 
Подавана питейна 

вода, м3 

Загуба на питейна 

вода, % 

2004 17 863 671 69.13 

2005 17 787 909 69.20 

2006 17 697 299 67.89 

2007 16 902 859 65.22 

 

Общият брой на населените места в Община Велико Търново, 

водоснабдени от подземни водоизточници – каптажи, дренажи и шахтови 

кладенци е 12 броя, а именно: Водолей, Войнежа, Вонеща вода, Въглевци, 
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Големаните, Дичин, Мишеморков хан, Никюп, Райковци, Ресен, Русаля, 

Хотница. 

На територията на Общината има 18 микро-язовира, карстови изворни 

пещери и термални води. Характерни за региона са карстовите изворни 

пещери. Подземните минерални води се използват за пиене и 

балнеолечение. Термоминерални води има при село Вонеща вода.  

Основните проблеми във водоснабдяването произтичат предимно от 
силно амортизираните мрежи и съоръжения, в резултат на което загубите 

на вода достигат до над 50%. 

При определяне насоките за развитието на системите на техническата 

инфраструктура усилията са насочени към преодоляване на изоставането 

на изграждане и най-вече на канализацията на усвоените територии спрямо 

реализираното водоснабдяване, както и към бъдещото им синхронно 

развитие.  

 През 1982 г. е въведена в експлоатация Пречиствателна станция за 

отпадъчни води ПСОВ “Велико Търново” (местонахождение – местност 
“Дервеня”). ПСОВ работи по технологична схема за биологично 

пречистване по метода “продължителна аерация” на постъпващите 

отпадъчни води, като обслужва около 60 хил. души население,  

промишлени предприятия и фирми в града. Въведена е в експлоатация  и 

нова технологична схема за пречистване с анаеробна стабилизация и 

механично обезводняване на утайките, което дава възможност за 

механично и биологично пречистване на цялото постъпващо водно 

количество от 700 л/сек.  

Количествата пречистени води в ГПСОВ, които са заустени в р. 

Янтра са както следва: 

 

Година Пречистени води, х.м3 

2004 11 771 

2005 11 897 

2006 11 030 

2007 10 650 

 

 

В голямата си част населените места на Община Велико Търново са 

водоснабдени изцяло или частично. Слаба страна в тази насока е липсата 

на канализация и пречиствателни съоръжения за битови отпадни води. В 

големите населени места частично е изградена само отводнителна мрежа 

за повърхностни води. Тенденцията съобразно финансовите възможности 

на общината е за постепенно проектиране и реализиране на 

канализационни мрежи в населените места където такава липсва.  
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1.2.3. Отпадъци 

 

 Община Велико Търново има разработена “Програма за управление 

на дейностите по отпадъците”. Програмата е приета с Решение № 

974/Протокол № 54 от 30.05.2006 г. от Общински съвет – гр. В. Търново 

В нея са отразени всички мерки и действия касаещи управлението на 

отпадъците и подобряването на екологичната обстановка в населените 

места. 

Допълненията в областта на отпадъците са отразени като приоритети 

за постигане на цел 3, заложени в Плана за действие към настоящата 

програма. 

 

1.2.4. Почви и нарушени терени 

 

 Най-разпространените видове са черноземните и сиви горски почви. 

Черноземните почви са с високо и ефективно плодородие за отглеждане на 

житни и фуражни култури, зърнени култури, зеленчуци.  

Сивите горски почви се характеризират с по-ниско плодородие. 

Притежават по-малко хумус от черноземите, затова е необходимо да бъдат 

наторявани с органични и фосфорни торове. Регулярното напояване 

повишава плодородието им. Върху тях добре се развиват картофи, ръж и 

овес. 

По долините на реките са разпространени рендзините – хумусно-

карбонатни почви и алувиално-ливадните почви. 

 Извършените анализи на територията на Община Велико Търново по 

мониторингова програма на МОСВ за периода 2005-2007 г. не отчитат 
замърсявания на почвите с тежки метали над ПДК. Не са установени 

земеделски земи, които да са трайно увредени, замърсени и негодни за 

селскостопанско производство. 

 Ежегодно се извършват проверки и се следи състоянието на 

“Централизиран склад за негодни пестициди” гр. В. Търново, където се 

съхраняват негодните за употреба препарати за растителна защита, 

събрани от бившите ТКЗС, АПК и частни стопанства на територията на 

Общината. 

В някои участъци на реките Росица, Янтра, има значително 

изземване на чакъл и пясък, вследствие на което се образуват различни по 

размер котловани. Сериозен проблем представлява рекултивирането на 

изоставените варовикови кариери главно в северната ивица на 

Предбалкана (Драгижево, Русаля). 
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Свлачищните процеси са често явление на територията на общината 

- предпоставка за тях е значителното разпространение на мергели, особено 

в югоизточната част. В местната програма за борба със свлачищата още 

по-голямо внимание трябва да се обърне на превантивните мерки. На 

територията на общината най-значимото срутище е при Преображенския 

манастир (със сериозни материални щети). 

 

1.2.5. Защитени територии, биоразнообразие и лечебни растения 

 

 - Защитени територии 

 Основната функция на защитените територии е опазването на 

природата, “на биологичното разнообразие на екосистемите и на 

естествените процеси, протичащи в тях”, макар че в много от последните 

се допуска известно стопанско използване. Защитените територии 

представляват на само ограничител в стопанското развитие, но те са и 

източник на доходи за местното население в контекста на устойчивото 

развитие. 

 В табличен вид е представена информация за защитените територии 

в Община Велико Търново. 

 

 

№ 

по 

ред 

Наименование Категория Терито-

рия (ха) 

Местонахождение 

1. Савчов чаир поддържан 

резерват 
102.30 с. Кладни дял 

2. Преображенски 

манастир 

защитена 

местност 
17.1 с. Самоводене 

3. Николински 

кладенец 

защитена 

местност 
0.2 с. Ветренци 

4. Косово защитена 

местност 
2.0 с. Балван 

5. Манастирското защитена 

местност 
21.3 с. Къпиново 

6. Дервента защитена 

местност 
15.3 с. Самоводене 

7. Главите защитена 

местност 
73.36 с. Войнежа,  

общ. В. Търново 

с. Дрента, с. Тодювци, 

общ. Елена 
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8. Еменски 

каньон 

природна 

забележителност 
25.6 с. Емен, общ. В. 

Търново 

с. Михалци, общ. 

Павликени 

9. Къпиновски 

водопад 

природна 

забележителност 
0.2 с. Велчево 

10. Кая бунар природна 

забележителност 
9.0 с. Хотница 

11. Дрянков хълм природна 

забележителност 
5.7 с. Пушево 

 

За поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки 

и/или застрашени диви растителни или животински видове и 

местообитанията им. Те се управляват с цел поддържането на природният 
им характер, научни и образователни цели и/или екологичен мониторинг; 
възстановяване на популации на растителни и животински видове и/или 

условията на местообитанието им; опазване на генетическите ресурси. 

Поддържан резерват “Савчов чаир” 

Местоположение – землището на село Кладни дял, община Велико 

Търново, на 650 – 800 м надморска височина 

Обявен със заповед № 508/28.03.1968 г. с площ 82,9 ха на МГГП;  

Разширен със заповед № 3818/12.12.1974 г. на МГОПС на 102,3 ха, 

от които 100,9 ха залесена и 1,4 ха незалесена площ. 

Прекатегоризиран в поддържан резерват със същото име със заповед 

№ РД – 388/15.10.1999 г. на МОСВ. 

Резерватът се създава с цел запазване на високопроизводителна 

девствена букова гора. Голямото му значение е, че е единствената 

територия с добре опазени вековни букови гори в района на ГС Велико 

Търново. Средната възраст на буковите насаждения е 110 – 130 години, но 

сред тях се намират петна със значително по-висока възраст, със запазени 

стъбла, с ценни генетични качества, останали от миналите поколения на 

гората. Средната височина на дърветата е 25 м.   

Интерес за науката е, че по-възрастни букови групи се срещат често 

и по възвишенията на пресечения терен от територията на резервата. Освен 

това в насажденията има разновъзрастови групи и от други дървестни 

видове: габър, трепетлика, явор, шестил, череша и т.н. До обявяването на 

резервата местата под склона и на голите петна сред насажденията са били 

засадени с бял бор и смърч. Дори е имало черен горски път.  

В резервата  “Савчов чаир” растат типични за горските съобщества 

тревисти видове. Затова с право може да се нарече “оазис” за опазване на 

генетичното растително богатство, останало в този район до наши дни. Тук 
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постоянно обитават елени, сърни, диви свине, зайци, лисици, язовци, 

белки, дневни и нощни грабливи и пойни птици и други редки животни. 

Буферната зона на резерват “Савчов чаир”е обявена със заповед № 

311/10.04.1986 г. на КОПС при МС с обща площ 291 ха, от които 258,6 ха 

горски фонд и 32,4 ха - поземлен фонд. Създава се с цел по-добро 

съхранение на природните дадености в резервата. Със заповед № РД-

510/12.07.2007 г. на Министъра на Околната среда и водите буферната 

зона е прекатегоризирана в защитена местност “Главите”. 

За защитени местности се обявяват територии с характерни или 

забележителни ландшафти, местообитания на застрашени, редки или 

уязвими растителни и животински видове и съобщества. Защитените 

местности служат предимно за целите на туризма и отдиха. В тях се 

разрешава дейност, която не допуска промяна в ландшафта и не нарушава 

екологичното равновесието на природната среда. 

Защитена местност "Преображенски манастир" 

 Местоположение – село Самоводене, община Велико Търново 

 Обявена за природна забележителност със заповед № 

3039/03.10.1974 г. на МГГП с площ 17,1 ха. Обявява се с цел запазване на 

естествено находище на дървовидна леска в местността “Преображенски 

манастир”.  

Прекатегоризиран в защитена местност със Заповед № РД – 

1307/27.12.2002 г. на МОСВ, с площ 17,1 ха. 

Обхваща част от горите около едноименния манастир, на 5 - 6 км 

северно от Велико Търново. Намира се в живописния пролом на р. Янтра, 

наречен "Дервента". 

Преображенския манастир е основан около 1360 год. и има богата 

история. Част от строителните работи тук са извършвани от именития 

майстор Кольо Фичето, а някои стенописи са рисувани от прочутия 

възрожденски живописец Захари Зограф. 

Поради специфичният климат на пролома растителността е 

изключително богата. Под защита се намира естествено находище на 

дървовидна турска леска. Освен това доминират различни видове липи, 

дъбове, габър, шестил, клен, бряст, мъждрян, орех и др. Голямо 

разнообразие показват птиците - срещат се защитени видове като черен 

щъркел, египетски лешояд, бухал, мишелови, соколи, бързолети и др. В 

пещерите и скалните цепнатини са разпространени различни видове 

прилепи. 

Красивата местност и удобното разположение правят манастира 

място за чести посещения и отдих от туристи и жители на околността. 

Защитена местност “Николински кладенец” 

Местоположение – местността “Алтъновци”, село Ветренци, община 

Велико Търново 
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Обявена за природна забележителност  със заповед 

№2109/20.12.1984 г. на КОПС при МС с площ 0,2 ха. Обявена е с цел 

запазване на група вековни церови и дъбови дървета. 

Прекатегоризиран в защитена местност със Заповед № РД – 

1306/27.12.2002  г. на МОСВ, с площ 0,2 ха. 

Защитена местност  “Косово” 

Местоположение – село Балван, с. Ветренци, с. Ново село, община 

Велико Търново 

Обявена за историческо място  със Заповед № 2344/09.02.1973 г. на 

МГОПС, с площ 2 ха. 

Прекатегоризиран в защитена местност със Заповед № РД – 

1318/27.12.2002 г. на МОСВ, с площ 178,9 ха. Обявена е с цел запазване на 

характерна дъбова гора. 

Защитена местност  “Манастирското” 

Местоположение – село Къпиново, община Велико Търново 

Обявена за историческо място със заповед  № 158/04.03.1985 г. на 

КОПС при МС, с площ 21,3 ха 

Прекатегоризиран в защитена местност със Заповед № РД – 

1308/27.12.2002 г. на МОСВ, с площ 21,3 ха. Обявена е с цел запазване на 

характерна дъбова гора. 

Защитена местност  “Дервента” 

Местоположение – село Самоводене, община Велико Търново 

Обявена за историческо място със заповед №  2344/26.05.1971 г. на 

МГОПС, с площ 15,3 ха. 

Прекатегоризиран в защитена местност със Заповед № РД – 

1323/27.12.2002 г. на МОСВ, с площ 15,3 ха. Обявена е с цел запазване на 

характерна смесена широколистна гора. 

 Защитена местност  “Главите” 

 Местоположение – село Войнежа, община Велико Търново, с. 

Дрента, с. Тодювци, община Елена 

 Обявена за буферна зона на поддържан резерват “Савчов чаир” със 

Заповед № 311/10.04.1986 г. 
 Прекатегоризиран в защитена местност със Заповед № РД – 

510/12.07.2007 г. на МОСВ. 

 

За природни забележителности се обявяват характерни или 

забележителни обекти на неживата природа, като: скални форми, скални 

разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, 

находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и др., които са с 

изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, 

естетичност или които имат значение за науката и културата. Природни 
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забележителности се управляват с цел запазване на техните естествени 

особености. 

Природна забележителност “Еменски каньон на река Негованка” 

Местоположение – с. Емен, с. Михалци, Община Велико Търново и 

Община Павликени 

Обявена със заповед № 880/25.11.1980 г. на КОПС при МС с площ 

25,6 ха. Обявява се с цел да се запазят характерни карстови образувания ( 

пещери, скални ниши и др.) със специфична растителност и животински 

свят в района на Средния Предбалкан. 

Каньонът е интересен преди всичко от геоложка гледна точка, тъй 

като попада в голямата структурна единица Централен Предбалкан. Земите 

около село Емен имат долнокредна възраст, като образуват т. нар Еменска 

варовикова задруга, която е пресечена от пролома на река Негованка. Това 

е типичен каньон, рядък за нашата страна, с дължина 3 – 3,5 км. На места 

скалните откоси достигат до 100 – 150 м, а реката прави множество 

красиви разливи с малки вирчета и неголеми речни прагове. 

Благодарение на позитивните колебателни движения на земната 

кора, през плейстоцена е започнала активна карстификационна дейност. В 

резултат на това се образуват карстовите пещери, една от най-големите 

които е  Еменската пещера. Предполага се, че нейната дължина е около 

1800 м и се нарежда на 18 място в света. Разположена е на 240 м надморска 

височина в основата на скален откос (на 18 м над съвременното легло на 

река Негованка). В началото пещерата е суха, а в крайните й части тече 

подземна река. Първите данни за нея са от българския археолог Рафаил 

Попов през 1926 г.   
Според проучвания на БАН външните сезонни температурни 

колебания изчезват на 180 м от входа на пещерата, където температурата 

остава целогодишно постоянна: + 16
0С. На тази дълбочина се запазва и 

постоянната относителна влажност: 93 %. Поради тези факти в миналото 

са правени опити пещерата да бъде превърната в гъбарник, а през 1975 г. – 

в първокласен ресторант със 160 места на “Балкантурист”. Строежът 
започва, но впоследствие е изоставен. 

Растителният свят на Еменския каньон е доста богат. Срещат се 

чашкодрян, глог, джанки, келяв и обикновен габър, леска, ясен, цер и др. 

От тревната растителност най-разпространено е безсмъртничето, следвано 

от садината, дивата ягода, подъбичето, усойничето, жълтия и червения 

кантарион, лопена, дивия карамфил и др. Интересна находка е 

самодивската трева. 

Голям интерес представлява животинският свят. Установени са 14 

вида пеперуди, от които по-интересни са малкият и големият полумесец, 

венерината седефка и др.; в реката – мидата Унио пикторум, речният рак, 

речният крив рак (показатели за все още чиста и незамърсена вода), 
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черната мрена, слънчевата рибка, речният кефал, кротушката, каракудата и 

горчивката. По скалистите места могат да се видят дългокраката жаба, 

дървесницата, зеленият и стенният гущер. Разпространена е отровната 

пепелянка, жълтоухата водна змия, смокът голям стрелец.  

Най-голямо е разнообразието на птичия свят. Каньонът се населява 

от около 40 вида прелетни, постоянни и скитащи птици – бяла 

въртиопашка, сива чапла, червен щъркел (рядък за района), синигер, голям 

пъстър кълвач и др. Забелязани са скални гълъби, орел-змияр, черна каня, 

обикновен мишелов и керкенез. Над самия водопад в скалите са гнездили 

белоглав лешояд и кръстат орел. 

В Еменската пещера са установени 7 вида прилепи – 

средиземноморски подковонос, малък вечерник и трицветен нощник. 

Израз на признанието за уникалността на Еменския каньон е 

обявяването му за природна забележителност . Това е свързано с 

ограничаването на редица дейности като късане на растенията, сечи на 

дървета, безпокоене на животните, строителство и др. Стриктното спазване 

на тези забрани ще позволи устойчиво да се съчетаят опазване на 

природните дадености с активния туризъм. Еменският каньон е част от 
програмата на Българската асоциация за селски и екологичен туризъм 

(БАСЕТ) за създаване на екопътеки. Изградените в скалите на пролома 

стъпала и мостове улесняват желаещите да се запознаят с красотите на 

района.  

Природна забележителност “Капиновски водопад” 

Местоположение – село Велчево, при Капиновския манастир, 

община Велико Търново 

Обявена със заповед № 3796/11.10.1965 г. на КГГП при МС. 

Представлява водопад на река Веселина с височина на пада 4,5 м, 

разположен на 200 м надморска височина с площ 0,2 ха около него.  

Реката е дълбала скалите на Еленския балкан, провирала се е  през 
потънали в зеленина склонове, през много тесни завои, за да образува 

безброй водопади. Преди да навлезе в равнината тя е създала неголемия, 

но красив Капиновски водопад, под който е образуван вир. Обектът е едно 

от любимите места за отдих и отмора. 

Природна забележителност “Кая бунар” 

Местоположение – село Хотница, община Велико Търново 

Обявена със заповед № 995/21.04.1971 г. на МГГП. Представлява 

водопад и пролом на река Бохот в местността “Кая бунар” с височина на 

пада 17 м, разположен на 200 м надморска височина с площ 9 ха около 

него. 

Районът на водопада обхваща извора и живописното дефиле на река 

Бохот с дължина 1600 м и ширина по 25 м от двете страни на венеца на 
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скалата, отличаващ се с интересни скални образувания и забележителен 

изглед. 

Водопадът е от типа травертинови водопади. Образуван е от 
отлагането на калциев карбонат около влаголюбивите растения, 

покриващи стените на водопада, при което се образува шуплест варовик – 

травертин (бигор). Той постепенно покрива целия скален откос, 

придавайки му особена пластичност.  

Водите на река Бохот са отложили значително количество бигор във 

форма на конус с височина 25 м. В източната му част има вход на малка 

пещера. По време на пролетното пълноводие част от речните води се 

процежда през входа на пещерата, а друга облива травертиновия конус.  

В основата на водопада е образуван малък вир, брегът е обрасъл със 

зеленика, а скалите са покрити с бръшлян. 

В района на водопада има изградена екопътека, която показва 

красотата на ждрелото на р. Бохот, което представлява каскада от водни 

прагове и малки водопади. Река Бохот е непресъхваща, благодарение на 

карстовия извор Каябунар, маркиращ началото на всичане на реката, до 

който достига екопътеката. 

Природна забележителност “Дрянков хълм” 

Местоположение – село Пушево, община Велико Търново 

Обявена със Заповед № 83/08.02.1991 г. на МОС с площ 8,9 ха. 

Обявява се с цел запазване на уникално палеонтоложко находище на 

вкаменени останки от древни морски организми. 

Този уникален природен обект представлява изключително богато и 

разнообразно находище от вкаменени останки на древни морски 

организми: корали, миди, охлюви, брахиоподи, морски таралежи, 

наутилуси, амонити и др. Вкаменелостите от Пушевското находище 

отразяват по изключително пълен начин картината на морския животински 

свят преди милиони години, когато България е била дъно на море. Те 

представляват забележителен прозорец към минали геоложки епохи. 

Подобно находище е познато само в южна Франция. 

Съвременно състояние: липсват табели и маркировки на защитения 

обект. 

 На територията на Община Велико Търново има обявени 8 броя 

вековни дървета в т.ч. 4 броя в м. “Зеленика” в землището на гр. В. 

Търново, 1 летен дъб в гр. В. Търново и 5 броя дървета в с. Вонеща вода. 

 НАТУРА 2000 представлява единна европейска мрежа на зони под 

специална защита, която гарантира поддържането и където е необходимо 

възстановяването на благоприятния природозащитен статус на природните 

местообитания и местообитанията на съответните видове в естествената 

им област на разпространение. 
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 Потенциалните защитени зони, които попадат на територията на 

Община В. Търново съгласно критериите на Директивата за хабитатите на 

ЕС са: 

 1. Поречията на реките Янтра, Росица, Белица, Дряновска река 

 2. Търновски височини 

 3. Емен 

 На територията на Община В. Търново няма потенциално защитени 

зони съгласно критериите на Директивата за птиците на ЕС. 

  

 - Биоразнообразие 

Горите в общината са главно широколистни. Заливните и 

крайречните гори са разположени от 0 до 400 м н.в. – към тях се отнасят 
върбовите и тополовите гори по долните течения на Янтра, Росица. 

Равнинно-хълмистите  дъбови гори от 0 до 400 м н.в. са съставени от 
благун, цер, липа, акация, клен. Хълмисто-предпланинският пояс на 

смесени широколистни гори е от 400 до 600 м н.в. и е съставен от зимен 

дъб, габър, цер, благун, липа и др. Относителният дял на иглолистните 

гори е сравнително малък. Те са създадени изключително по изкуствен 

начин. 

Ерозията в горския фонд не е с големи размери. За ограничаването й 

трябва да се провеждат лесотехнически мероприятия за подобряване на 

горскорастителната покривка – главно условие за защита на почвата. 

Дивечовият състав на територията на горите е особено  

разнообразен. Срещат се благороден елен, сърна, див заек, лисица, фазан, 

яребица, глухари,  орли, соколи и др.  

Основните насоки за развитието на горските територии се определят 
от лесоустройствените проекти на лесничействата. Проектите осигуряват 
добри предпоставки за стопанисване и ползване на горския фонд. Най-

важните лесокултурни дейности са залесяването (след сечи, ново 

залесяване, при реконструкция на насажденията, попълване на редини, 

подпомагане на естественото възобновяване), правилното извеждане на 

различните видове сечи и други мероприятия, изцяло съобразени с 

екологическите условия на района. 

Наред с лесокултурните дейности основни дейности са и запазване и 

обогатяване на видовото разнообразие на дивеча на територията на 

общината; изграждане на ловностопански съоръжения и провеждане на 

необходимите биотехнически мероприятия; възпроизводство, опазване и 

охрана на дивеча; ползване на дивеча и дивечовите продукти.  

Основните проблеми за подобряване на горския сектор са свързани с 

трудности при управлението на горския фонд поради ограничените 

налични ресурси за лесовъдни мероприятия, ниското ниво на защита от 
пожари и други бедствия, и лошото състояние на горските пътища. 
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- Лечебни растения 

В България съществува голямо богатство и разнообразие на 

растителни видове, които са около 3600 на брой. Като лечебни растения се 

употребяват  около 650 от тях, а ежегодно се събират 300 вида. 

Благодарение на разнообразните климатични и почвени условия 

българските билки съдържат висок процент биологично активни вещества, 

на които се дължи тяхното лечебно действие. Те са богати на разнообразни 

химични съединения: алкалоиди, гликозиди, сапонини, полизахариди, 

танини, флавоноиди, лигнани, кумарини, етерични и тлъсти масла, 

витамини, микроелементи и др. На много от тях е изучено 

фармакологичното и лечебното действие и приложение. Често богатият 
опит от народната медицина е служил като отправен момент за откриване 

на потенциални лечебни средства от растенията. 

В резултат на нарасналия през последните години интерес, се 

увеличава както броят на видовете билки, които се събират, така и тяхното 

количество. Това може да доведе до намаляване или унищожаване на 

редица билкови находища. Опасността се засилва от факта, че някои 

„любители на природата” берат билките като ги отскубват с кoрените им 

или ги изкопават. С цел да се ограничи безотговорното събиране на 

лечебни растения е въведено райониране на билкосъбирането, за да се даде 

възможност за съхраняване и възстановяване на естествените находища. 

На територията на Община Велико Търново са разпространени 

следните лечебни растения: бял равнец, горска ягода, мащерка, жълт 

кантарион, шипка, къпина, глог, липа, риган, смрадлика и др. 

В общината има регистрирани 7 пункта за изкупуване на лечебни 

растения в следните населени места: гр. Велико Търново и с. Беляковец – 

по 1 пункт на  КС “Солидарност 1915”, с. Леденик – 1 пункт на “Естер 

инженеринг” ЕООД, с. Шемшево – 1 пункт, с. Балван – 1 пункт на 

“Биопрограма”, 2 пункта на пътуващи физически лица. 

 

1.2.6. Шум 

 

 Шумът все повече се утвърждава, като един широко разпространен, 

агресивен към човешкото здраве физически фактор, характерен предимно 

за градската среда. Здравният ефект от въздействието му е свързан със 

стресогенния му характер и засягането на всички органи и системи. 

Доказаната роля на шума, като рисков фактор за развитие на хронични 

незаразни болести, налага необходимостта от контрол и мерки за 

намаляване и ограничаване на градския шум.  

Шумовата характеристика отразява шумовите нива, създавани от 
основния източник на шум в условията на градска среда – автомобилният 
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транспорт. Този сложен и многообразен проблем изисква провеждането на 

редица комплексни мероприятия – архитектурно-благоустройствени, 

технически, транспортни, организационни и др. 

Акустичната обстановка на гр. Велико Търново  се определя от 

автомобилното движение, интензивността на което през последните  

години нараства. За увеличаване на шумовото и атмосферното замърсяване 

определена роля играят непрекъснатото разширяване на автомобилния 

парк и физическото му остаряване, незадоволителното поддържане и 

благоустрояване на градската пътна мрежа и липсата на стройна 

организация на движение на МПС в града. 

За подобряване на акустичната обстановка на територията на 

общината ежегодно се извършват дейности, които се състоят в: 

- реконструкция на уличната мрежа;  

- засаждане на широколистна дървесна растителност по улиците; 

- провеждане на озеленителни и залесителни мероприятия;  

- поддържане на озеленените площи;  

- търси се оптимизация на създадената организация на движението с 

оглед подобряване пропускливостта на основните транспортни артерии за 

автомобилния трафик. 

 

1.2.7. Зелени площи в населените места 

 

Общата площ на парковите зони на гр.Велико Търново в началото на 

2005г.е около 370 дка., а съществуващите детски площадки са 90 на брой. 

Извършва се ежедневна поддръжка на следните паркови зони : 

-  парковете: ”Марно поле”, ”Дружба”, ”Н. Габровски”, 

”К.Фичето”,”Бузлуджа”; хълм ”Света гора”; площта около паметника 

“Майка България”; озеленените зони на улиците “България”, ”Н. 

Габровски” и “Независимост”. 

Тревните площи в междублоковите пространства и детските 

площадки, в строителните граници на града, се почистват ежеседмично. 

Подновява се уличното озеленяване на ул. ”Независимост”, ”Хаджи 

Димитър”, “Л.Каравелов”, “Н. Габровски”, “България”, “Хр. Ботев”, “Бачо 

Киро” и др. 

Презатревяват са тревните масиви в парковете. Засаждат се дървесни 

видове на мястото на изсъхнали такива във всички паркове, както и нови 

видове. 

Два пъти годишно се извършва зацветяване на масиви в парковете 

”Марно поле”, ”Майка България”, ”Н.Габровски”, ”Бузлуджа” пред 

Факултета по изобразително изкуство и всички саксии в централната част 
на града. 
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През 2007 г. са изградени две нови паркови зони: в с. Ресен и с. 

Арбанаси – Арбанашки паркове “Лакото”. 

Необходимост за гр.Велико Търново е  увеличаването на зелените 

площи в междублоковите пространства, както и  благоустрояването на 

съществуващите, голяма част от които в момента се използват от 
гражданите за паркиране на коли или изхвърляне на отпадъци. 

Тенденцията в уличното озеленяване е подмяна на старите дървета с 

нови, с малка кълбеста корона и слаба коренова система с цел намаляване 

на причинените от тях увреждания на тротоарната настилка и въздушните 

комуникации. 

 

1.2.8. Радиационна обстановка и влияние на нейонизиращи лъчения 

  

 През разглеждания период радиационната обстановка на територията 

на общината е била в допустимите норми. Средно измерените стойности са 

0.13-0.14 микросеверта/час при пределно допустими норми при експозиция 

/облъчване/ за гамафон е до 0.3 Msv/h. 

 На територията на общината няма регистрирани опасни източници 

на йонизиращи лъчения. 

 

1.2.9. Управленски 

 

 По въпроси свързани с опазване на околната среда в Общината е 

изградена Общинска комисия по земеделие, гори и опазване на околната 

среда към Общински съвет В. Търново. 

 Комисията се свиква при възникване на проблем или внасяне на 

предложения от общинска администрация по различни екологични 

въпроси. 

 

 В Общинска администрация дейностите по опазване на околната 

среда се организират, координират и контролират от отдел “Опазване на 

околната среда” и кметовете на населените места. 

 Отдел “опазване на околната среда” е към дирекция “ТСУ” и е на 

ресорно подчинение на Зам. Кмета по Социални дейности и опазване на 

околната среда. 

 Към момента действащите наредби в Община Велико Търново, 

касаещи опазването на околната среда са: 

 - Наредба за опазване на околната среда на територията на община 

Велико Търново; 

 - Наредба за баланса на земните маси и строителните отпадъци на 

територията на гр. Велико Търново; 
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 - Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите 

от общинския горски фонд; 

 - Наредба за стопанисване и управление на земите от общинския 

поземлен фонд; 

 - Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Велико Търново. 

 Общината поддържа добри професионални контакти с РИОСВ – В. 

Търново, РИОКОЗ – В. Търново, Областна администрация, Басейнова 

дирекция “Дунавски район” с център гр. Плевен, МОСВ София. 

 Чрез разработването на свои програми общината се стреми да 

изгради съвременен модел за партньорство между община В. Търново, 

стопанския и неправителствен сектор по проблемите на околната среда, 

постигане на качествени промени във възпитанието на подрастващите, в 

мисленето и в поведението на стопанските субекти, юридическите и 

физическите лица, както и постигане на качествени промени в състоянието 

на чистотата и  приветливостта на селищата на територията на община В. 

Търново. В този си смисъл общината периодично информира чрез 
средствата за масова информация обществеността за последващите 

мероприятия и обществено обсъждане на проекти и обекти с екологично 

значение. 

  

 На територията на Общината се предоставят на гражданите следните 

услуги, в областта на опазването на околната среда: 

• събиране и транспортиране на битови отпадъци; 

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци на 

територията на Общината се осъществява от фирмите “Титан АС” ЕООД и 

“Комунално стопанство” ЕООД, гр. В. Търново. 

• разделно събиране на отпадъци; 

• озеленяване и поддържане на паркове  

Дейността се изпълнява от фирма “Скорпион секюрити” ЕООД 

• поддържане чистотата в населените места 

Поддържането на чистотата в населените места се осъществява от 
работници на фирма “Комунално стопанство” ЕООД и работници към 

кметствата. 

• почистване на регламентирани сметища 

• почистване на нерегламентирани сметища 

 

1.2.10. Икономически 

 

След труден период на развитие и адаптация през 90-те години 

икономиката на общината отбелязва оживление. След 2000 г. се очертават 
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редица положителни тенденции в икономическото развитие. Общината е с 

потенциал да се превърне в образец за устойчиво и модерно развитие, 

съобразявайки се с новите предизвикателства и изисквания най-вече на 

пазара на труда, използвайки научния си ресурс за развитие на “икономика 

на знанието”. За постигането на тази цел са нужни дългосрочни и 

целенасочени усилия на цялата териториална общност. 

Икономиката на Община Велико Търново се отличава с разнообразна 

отраслова и относително балансирана териториална структура. Тя се 

характеризира с преобладаващ дял на търговията и услугите спрямо 

промишленото и преработващото  производство и селското стопанство.  

Структуроопределящите отрасли на местната икономика са 

дървообработващата и преработваща промишленост, електрониката, 

строителството, хранително-вкусовата промишленост, търговията и 

услугите. В общината преобладава частната и кооперативната собственост, 

като се забелязва трайна тенденция на увеличаване дела на частния сектор 

за сметка на държавния и общинските сектори. Това предполага усилия от 
всички структури за развитие на сектора на малките и средни предприятия, 

стимулиране на местното предприемачество, укрепване на частния сектор 

с повишаване информираността, уменията, квалификацията на работещите 

в този сектор. 

Икономиката на територията на община Велико Търново условно 

може да се определи в три основни дяла – индустрия, селско стопанство, 

услуги. 

Притокът на чуждестранни инвестиции в общината е недостатъчен - 

около 1.5% от общите за страната. Положителна тенденция е тяхното 

нарастване през последните 3 години, което показва повишаване на 

привлекателността на региона за чуждите инвестиции, но те са все още 

недостатъчни за постигане на нужното технологично и инфраструктурно 

обновление с трайни икономически последствия за общината. 

Един от най-динамично развиващите се отрасли в общината, следващ 

националната тенденция, е “Операции с недвижимо имущество”. 

Основен принос за реализиране на приходи от продажби има частния 

сектор. Най-голям дял от тези приходи има отрасъл “Търговия и услуги” – 

57%, включваща търговия на едро и дребно, следван от отрасъл 

“Промишленост” – 23%. Увеличават се нетните приходи от продажби от 

предлаганите в общината туристически услуги. 

Очертава се увеличение на ръста на заетите в основните дялове на 

икономиката на територията на общината, като най-голям е ръстът на 

заетост в селското стопанство – 15%, следван от заетите в дял услуги – 

14% и в индустрията – 8%. Наблюдава се тенденция към увеличение броя 

на заетостта на населението в основните отрасли на икономиката в 

общината, бележещ ръст от 11,4%. 
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Промишлеността на Община Велико Търново е многоотраслова, като 

конкурентноспособността на отделните фирми е силно зависима от 
тенденциите на развитие на международните и националните отраслови 

пазари. През последните години се наблюдава увеличение на ръста в 

производството на структуроопределящи промишлени предприятия. 

Разнообразните икономически потенциали и традиции в Общината 

определят многоотрасловостта на сферата индустрия и разнообразието на 

структурната характеристика, ефективността и обема на производството. В 

условията на местната, национална и международна бизнес среда са 

настъпили изменения в основата на които стои възможността за адаптивни 

способности на отделни отрасли в индустрията. 
 

Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за Община 

Велико Търново. Природно-климатичните условия в региона 

благоприятстват производството на зърнено-житни, технически и фуражни 

култури. Приоритетно място в растениевъдството заемат пшеницата, 

ечемикът и слънчогледът. През последните години засетите площи и 

получените средни добиви от тези култури варират. Причината за това е 

липсата на средства в кооперациите и частните стопанства. 

Общият размер на селскостопанския фонд  в Община Велико Търново 

към 2006 год.е 546 399 дка., от които обработваемата земя е 414 112 дка., в 

т.ч. 396 393 дка ниви, 7 810 дка ливади и 9 909 дка трайни насаждения, 

което възлиза на 76% от селскостопанския фонд.  

В структурата на обработваемата земя най-голям е делът на зърнените 

и фуражни култури, като се наблюдава увеличение с 2% на посевните 

площи.  

При трайните насаждения се забелязва тенденция към намаление на 

площите като грижите за тях са силно ограничени. По тази причина и 

получаваните резултати са незадоволителни. 

Животновъдството в общината се развива главно в личното 

стопанство и по-малко в кооперативните дружества.  

В областта на животновъдството се наблюдава относително 

постоянно запазване на броя на отглежданите животни. Наблюдава се 

тенденция на леко намаляване на отглеждане на  говеда, крави и биволи, 

докато отглеждането на свине, птици и пчелните семейства нараства.  

Механизираната дейност в отрасъла се осъществява от наличната 

техника на частните стопани и агрофирми. 

При селскостопанската техника в последните години се наблюдава 

тенденция за закупуване на нова или втора употреба по-

високопроизводителна техника, произведена в страни от ЕС и САЩ. 
 

В туристическия отрасъл, понякога определян като “туристическа 

индустрия”, настъпват динамични структурни промени. Основен дял на 
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туризма продължава да бъде рекреативният и познавателният, но с много 

по-сложна и динамично променяща се конфигурация на търсените видове 

туризъм и с огромно разнообразие на свързаните с тях дейности и услуги. 

Община Велико Търново и прилежащият район разполагат с много 

добър потенциал за целогодишно развитие на разнообразни форми на 

туризъм - те се определят от наличието на природни и антропогенни 

рекреационни условия и ресурси: благоприятни климатични форми, 

уникален релеф, наличие на природни и исторически забележителности, 

съхранени народни художествени занаяти. Потенциалът на града е в 

развитието на модерна туристическа индустрия, която предлага 

познавателен, културен, конгресен, селски и екологичен туризъм. В 

общината е налице една от най-големите концентрации на културно-

исторически паметници в страната. В същото време повечето селски 

райони нямат друга алтернатива за развитие освен този вид туризъм. 

Устойчивото развитие на този вид туризъм има възможността да съживи 

изостаналите части на територията на Общината и да ги превърне в добро 

място за живот. През последните години нараства броя на туристи от 
Германия, Франция, Англия, Израел, Холандия, САЩ, Скандинавските 

страни и Япония, посетили Великотърновски регион. Бяха създадени 

редица агенции, семейни хотели, къщи за гости и спортни клубове, 

предоставящи услуги в тази сфера. Купуването на имоти в населените 

места се превръща в мода за гражданите на Европа. За съжаление 

успешното развитие на туризма и алтернативните му форми е сериозно 

застрашено от липсата на субсидии, от процесите на реституция и др. 

Общината има значителни туристически атракции, свързани с 

фолклора, обичаите, традиционни занаяти (напр. Самоводската чаршия), 

както и периодични и епизодични прояви (събори, празници, конгресни 

прояви и др.). Деловите посещения и срещи са не само източник на големи 

приходи, но и са твърде динамично развиващи се особено в големите 

градове. 

Ловният туризъм в региона е традиционно силен и добре развит. 

Ловните полета в областта се стопанисват предимно от ловно-рибарски 

дружества.  

Община Велико Търново има конкретна програма за развитието на 

устойчив туризъм в съзвучие с приоритетите й на град, носител на 

Специалната награда за устойчиво развитие на ЕС за 1997 година. 

Общината разполага с достатъчен капацитет на места за настаняване и 

средства за подслон.  

Природните ресурси като цяло не могат да се смятат за уникални и 

при тяхното оползотворяване общината има сериозна конкуренция от 
други общини и области на страната. Това предполага съчетаване на двата 
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основни вида ресурси при формирането на цялостен продукт, за да се 

постигне уникалност и конкурентноспособност. 

Институционалната структура, необходима за управлението на 

туризма, е слабо развита. Създадени са местни туристически организации 

(сдружения) в град Велико Търново, с. Вонеща вода и др. Няма 

организация, която да обединява интересите в областта на туризма на 

повече населени места.  

Потенциално важен фактор за развитието на културния туризъм е 

членството на град Велико Търново в Асоциацията на  историческите 

градове в България. 

Общината разполага със значителен ресурсен потенциал за развитие 

на туризма. Особено важни за туристическото развитие са атракциите, 

свързани с културното наследство, докато природните ресурси като цяло 

не могат да се смятат за уникални. 

Възможности за туристическо развитие има на база на 

висококачествения, атрактивен ресурсен потенциал, който е сравнително 

силно концентриран, най-вече в град Велико Търново. 

Сравнително добри показатели за ефективност на туристическата 

индустрия са слабо изразената сезонност, диверсифицираната и 

балансирана структура на посетителите по националност с висок дял на 

нетипични за България атрактивни пазари /Япония, Франция, Италия, 

Испания, САЩ/, наличието на значителен потенциал за туристически 

атракции, свързани с фолклора, обичаите, традициите за разнообразяване 

на предлагането и увеличаване на престоя. 
 

По своето географско разположение община Велико Търново и 

нейният център са важна част от транспортно-комуникационна система на 

страната. Това й дава възможност да осъществява сигурни връзки с 

останалата част от страната. 

Общинската пътна мрежа е с дължина 209,5 км, от които 167,5 км 

бивша четвъртокласна мрежа и 42 км. местни пътища. 

Усъвършенстване на уличната и пътната мрежа в близък и 

средносрочен план се опира предимно на съществуващите трасета, като се 

постига максимална свързаност на мрежата както и запазването на 

възможностите за бъдещи по-радикални решения. Специално внимание се 

отделя на паркирането и гарирането.  

Основно финансирането за изграждане, ремонт и поддържане на 

общинските пътища е от МРРБ, като отпусканите средства годишно са в 

размер на 7-8 % от необходимите средства, което е крайно недостатъчно за 

ремонта и поддържането им. 

Предвижда се завършване на строителството на общинския път ІV-

50018 “гр.Дебелец – кв.Чолаковци”. Така ще се осъществи непосредствено 
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транспортна комуникационна връзка между двата града и ще се обезпечи 

възможността за изпълнение на предвидените СМР по хармонизация на 

останалите направленията около новоизградения Южен пътен възел. 

Основната насока при ремонтите на тези пътища е осигуряване или 

подобряване на връзките между Община Велико Търново със съседните 

общини и ремонтиране на пътища, които са единствена пътна връзка към 

населените места, както и такива по които преминават междуселищни 

автобусни линии. 

Преобладаващата част от пътищата са в добро състояние, но около 

една трета от третокласната пътна мрежа е с влошени параметри, като най-

осезателно е това в планинските части на общината, където пътищата 

стават непроходими в зимни условия, поради затруднения в поддържането 

им.  

На територията на Община Велико Търново са разположени около 

150 броя мостовете и мостовите съоръжения, като от тях са 60 бр. 

съоръжения по републиканската пътна мрежа и 90 бр. по общинската 

пътна мрежа. 

От големите мостови съоръжения в добро експлоатационно състояние 

са 10 бр. От тях новопостроени (в последните 15 години) са три, 

ремонтирани – през последните десет години – са пет, в лошо 

експлоатационно състояние са 11 броя съоръжения. 

 

1.2.11. Финансови 

 

 В развитието на местното самоуправление стоят ключовите въпроси 

за местните финанси и финансовата самостоятелност на общината. 

Местните финанси са паричното изражение на организацията и 

взаимоотношенията, в които влиза Общината при осъществяване на своите 

права и отговорности. От началото на 2003 г. стартира процесът на 

финансова децентрализация на общините, регламентирана с приетата 

правителствена Концепция за финансова децентрализация и програмата за 

нейната реализация. Основната цел, която трябва да постигнем при 

изпълнение на този процес, е предоставяне на публични услуги по 

количество, качество и цени, съответстващи на потребностите и 

съобразени с интересите и възможностите на гражданите. Основните 

принципи, на които се опира процеса на финансова децентрализация са: 

• ясно разграничаване на разходните отговорности на държавата и 

общината; 

• остойностяване на разходните отговорности на държавата, чрез 
използване на обективни единни стандарти; 
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• осигуряване възможността за адекватно финансиране на дейностите 

общинска отговорност чрез предоставяне на пълни правомощия на 

общината върху местните приходи. 

Чрез общински бюджет и извънбюджетните фондове местната власт 
осъществява своята политика. Бюджетът като финансов план отразява 

очакваните финансови ресурси и тяхното разпределение за реализацията 

на отговорностите, делегирани от държавата, местните отговорности и 

определени приоритети. 

Общинският бюджет има две съставни части – приходна и разходна. 

 

Година 2005 2006 2007 

Бюджет 30 579 944 31 771 103 41 168 668 

Отчет 31.12 35 434 651 37 313 440 46 897 081 

 

Приходите в общинския бюджет са Приходи за делегирани от 
държавата дейности и Приходи за местни дейности. 

С Приходите за делегирани от държавата дейности се финансират 
Държавни дейности, съгласно Решение за разпределение на делегирани от 
държавата дейности и местни дейности и Закона за държавния бюджет. 

Приходите за местни дейности са Данъчни и Неданъчни. 

Неданъчните приходи включват: приходи от доходи за собственост; 
общински такси /в т.ч. такса битови отпадъци/; глоби, санкции, 

наказателни лихви и др. 

С приходите за местни дейности се финансират дейности като: 

издръжка на детски ясли и градини; културни мероприятая; озеленяване; 

чистота; осветление; В и К; поддръжка и ремонт на пътища и др. 

С Решение на общинския съвет Общината може да ползва и други 

източници на финансиране – Заеми, Общински облигации и др. 

През бюджетната година Общината получава Трансфери от 
Министерства и ведомства с целево предназначение. Такива са 

трансферите от ПУДООС за финансиране на Проекти, свързани с опазване 

на околната среда. 

Разходите за опазване на околната среда основно се финансират от 
Такса битови отпадъци, както и от Местни данъци и такси. В справката са 

включени разходи за озеленяване, чистота и други дейности по 

благоустрояване и опазване на околната среда. 

 

Година 2005 2006 2007 

Бюджет 3 082 000 3 706 903 4 974 258 

Отчет 31.12 3 487 726 3 609 427 4 064 692 
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Относителен дял от всички разходи /в проценти/ 

 

Година 2005 2006 2007 

Бюджет 10.8 % 11.67 % 12.8 % 

Отчет 31.12 9.84 % 9.67 % 8.67 % 

  

В Община Велико Търново, приходите от Такса битови отпадъци 

покриват разходите за дейност Чистота. С част от реализирания преходен 

остатък се закупуват ДЦК с цел резервиране на средства за изграждане на 

Регионално депо за неопасни битови отпадъци. 

 

1.2.12. Демографски 

 

 Населението на Община Велико Търново към 09.02.2008 г. наброява  

93 367 души, от които 44 429 мъже и 48 938 жени. Развитието на 

демографските промени през последните четири години се характеризират 
със сравнително постоянни стойности без ясно изразена тенденция към 

увеличаване или намаляване броя на населението.  

Населението в трудоспособна възраст към 09.02.2008 г. наброява 

60 888 души, като се наблюдава слабо увеличаване в сравнение с 2004 г. 
Изменението на възрастовата структура на населението в Община Велико 

Търново за периода 2004 – 2008г. може да бъде проследена от следните 

таблици: 

 

 2004 2005 2006 2008 

Община Велико Търново 94 020 94 117 93 333 93 367 

Под трудоспособна възраст 14 338 14 141 13 436 13 088 

В трудоспособна възраст 59 391 60 744 61 595 60 888 

Над трудоспособна възраст 20 291 19 232 18 302 19 391 

 

2. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ /SWOT АНАЛИЗ/ 

 

 Основният подход за оценка състоянието на околната среда в 

Община Велико Търново е базиран на специфичното прилагане и 

адаптиране на възможностите на SWOT- анализа. 

Принципно методологията на този анализ, включва взаимообвързана 

оценка на вътрешните за дадена организация или община силни (Strengths) 

и слаби (Weaknesses) страни, както и на външните за организацията или 
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общината възможности (Opportunities) и заплахи (Threats). Въпреки, че 

този подход първоначално се е използвал за анализ на бизнес организации, 

неговите основни елементи се оказват много удобни и приложими при 

формиране на бъдещата политика на една община, по отношение 

опазването на нейната околна среда. 

Целта на направения SWOT- анализ е да оцени кои направления на 

развитие на община Велико Търново са най-ефективни от гледна точка на 

опазването на околната среда, в кои може да се постигне най-добър успех 

и хармонично развитие, като се използват нейните силни страни и 

благоприятните възможности на външната среда, както и чрез 
преодоляване или намаляване на действието на нейните слаби страни и на 

външните заплахи. 

Резултатите от SWOT- анализа позволяват по-точно формулиране на 

приоритетите и целите за подобряване състоянието на околната среда в 

Община Велико Търново, както и направата на периодична оценка на 

позицията на Общинската администрация и предприемането на мерки 

(дейности) за коригиране на нейното състояние. Между елементите на този 

анализ има отделни взаимовръзки, които разкриват потенциала или 

проблемите, които стоят на преден план за разрешаване. 

 

Силни страни  Възможности  

• Благоприятни климатични и 

природни условия, значително биологично 

разнообразие, наличие на обявени 

защитени територии по Закона за 

Биологичното разнообразие; 

• Уникална комбинация от ресурси за 

развитие на екотуризъм, културен, селски 

и др. видове туризъм; 

• Добро общо състояние на 

отделните компоненти на околната среда – 

води, въздух, почви, шум и радиационна 

натовареност, биоразнообразие и 

защитени територии;  

• Присъединяване на страната към 

ЕС и използване на финансовите 

инструменти на ЕС за решаване на 

проблемите, свързани с опазването на 

околната среда;  

 

• Процес на преструктуриране на 

енергийния отрасъл, потенциал за по-

висока енергийна ефективност и 

използване на възобновяеми енергийни 

източници. 

• Наличие на изградена техническа 

инфраструктура в общината, включваща: 

пътни мрежи, ВиК, електропреносни 

мрежи, ГПСОВ; 

• Наличие на газификация в гр. В. 

Търново, газифициран ТЕЦ и висок % на 

газифицирани обекти; 

• Институционална рамка за 

информиране и участие на 

обществеността във вземането на 

решения по въпросите на околната среда 

и участие на бизнеса в опазването на 

околната среда. 
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• Наличие на организирана общинска 

система за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци и стартирал проект за 

разделно събиране на отпадъци от 

опаковки на територията на гр. В. Търново 

• Въвеждане на ефективни и 

съвременни техники, прилагани в други 

страни по отношение на околната среда; 

• Добре развита система за 

мониторинг на околната среда 

• Развитие на публично-частните 

партньорства в областта на опазването на 

околната среда 

• Изградена нормативна база, 

хармонизирана с екологичното право на 

ЕС и приети програми за реализация на 

политиките по опазване на околната среда. 

 

Слаби страни  Заплахи  

• Недостатъчна и амортизирана 

инфраструктура за събиране, снабдяване, 

отвеждане и третиране на води и 

неефективното използване на водните 

ресурси. 

• Глобалното изменение на климата, 

попадането на общината и региона в 

рискова зона, както и рискове, свързани с 

непредвидими бедствия (напр. 

наводнения, свлачища, аварии и др. ). 

• Наличие на голям брой замърсени 

терени (нерегламентирани сметища, стари 

замърсявания). 

• Потенциални нови разходи по 

прилагане на екологичното 

законодателство, включително свързани с 

изменения и допълнения в европейското 

екологично законодателство. 

• Ограничен вътрешен финансов 

ресурс за инвестиции в околната среда  

• Намаляване на биологичното 

разнообразие и процес на влошаване 

състоянието на някои екосистеми.  

• Липса на достатъчно развит 

административен капацитет за прилагане 

изискванията на екологичното 

законодателство и за програмиране, 

подготовка, управление и мониторинг на 

инвестиционни програми, планове и  

проекти. 

• Потенциал за интензификация на 

селското стопанство и транспорта и за 

нарастване на замърсяването от туризъм 

и индустрия, при увеличен ръст на тези 

сектори. 

• Значителен брой домакинства, 

отопляващи се с нискокачествени въглища 

и дърва; 

• Отрицателна обществена нагласа 

по отношение изграждането на 

съоръжения за третиране на отпадъци. 

• Липса на адекватна информационна 

система в сектор”околна среда”. 

• Демографски срив – намаляване 

числеността и застаряване на 

населението. 

• Високо ниво на замърсяване с 

прахови частици в населените места. 
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3. ВИЗИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА 

 

 Визията за развитието на община Велико Търново отразява желаните 

промени и желаното състояние в развитието на общината в един 

средносрочен период. Тя отразява мнението на местните хора и има 

мобилизиращ и консенсусен характер, обединяващ териториалната 

общност.  

 

Община Велико Търново – европейска община с водеща роля на 

туристически, културен и образователен център, привлекателна за 

инвеститори, население и туристи, постигаща устойчиво и 

балансирано развитие на територията и осигуряваща сигурност, чиста 

и хармонична околна среда и добър жизнен стандарт 

 

 

4. ЦЕЛИ 

 

4.1. ГЕНЕРАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

 Генералната стратегическа цел, която Община Велико Търново си 

поставя в областта на околната среда, с реализацията на тази програма 

включва следното: 

 Подобряване качеството на живот на населението в Община В. 

Търново, чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и 

запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво 

управление на околната среда и развитие на екологична инфраструктура. 

 

4.2. СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

1) Осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за 

всякакви цели;  

2) Подобряване качеството на атмосферния въздух и шумовото 

замърсяване в населените места; 

3) Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите на 

територията на Общината; 

4) Значително подобряване на чистотата в населените места; 

5) Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в условията 

на развиващ се екотуризъм в Община В. Търново; 
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6) Осигуряване ефективно управление на околната среда и 

интегриране на екологичната политика в общата политика за 

развитие на икономическите сектори в общината; 

 

 

4.3. ПРИОРИТЕТИ 

 

1)  Приоритети към Цел 1: 

а/ Подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода за 

жителите на Община В. Търново;  

б/ Подобряване на мониторинга и контрола върху състоянието на 

водите; 

в/ Запазване и подобряване качеството на повърхностните и подземни 

води; 

г/ Изграждане или доизграждане и рехабилитиране на необходимата 

инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните 

води в населените места на територията на Общината; 

 

2) Приоритети към Цел 2: 

а/ Свеждане и поддържане нивата на замърсителите на въздуха в 

населените места до нормативно определените нива в страната; 

б/ Рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова пътна и 

улична мрежа; 

в/ Увеличаване на поддържаните зелени площи в населените места;  

 

3) Приоритети към Цел 3: 

а/ Оптимизация на организираната общинска система за събиране и 

транспортиране на ТБО; 

б/ Поетапно закриване на всички действащи сметища на територията на 

Общината; 

в/ Поетапно включване на населените места в системата за разделно 

събиране на отпадъци и въвеждане на системи за компостиране; 

г/ Създаване на условия за недопускане на замърсявания на околната 

среда от земеделието и животновъдството; 

 

4) Приоритети към Цел 4: 

а/ Създаване на система за поддържане и контрол на чистотата на 

населените места с цел повишаване удовлетвореността на гражданите; 

б/ Подобряване общото състояние и поддържане на зелените площи в 

населените места; 
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5) Приоритети към Цел 5: 

а/ Опазване и възстановяване на природните екосистеми, на 

генетичното биоразнообразие и обезпечаване на биологичната 

сигурност, съгласно българското и международното екологично 

законодателство; 

б/ Обезпечаване постигането на устойчиво използване на биологичните 

ресурси (гори, лечебни растения, ловни видове и рибни ресурси) в 

границите на Община В. Търново; 

в/ Създаване на условия за развитие на екотуризъм. 

 

6) Приоритети към Цел 6: 

а/ Подобряване административния капацитет в Община В. Търново, 

работещ по прилагане на националното екологично законодателство на 

местно ниво, ангажиран с разработката и управлението на проекти в 

областта на опазването на околната среда и с привеждането в 

изпълнение на общински програми и планове с екологична насоченост; 

б/ Създаване на условия за устойчиво ефективно управление на 

защитените територии; 

в/ Повишаване обществената култура и съзнание по проблемите на 

околната среда; 
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5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

№ 

по 

ред 

Действия за постигане на 

целите 

Отговорни 

институции 

Срок на 

реализа-

ция 

Необходими 

средства 

Източници 

на 

финансиране 

Ефект 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Действия за постигане на Цел 1: Осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за всякакви цели. 

1.1 Рехабилитация на 

инфраструктурата за питейно 

водоснабдяване 

Община В. Търново; 

ВиК “Йовковци” 

ООД, гр. В. Търново 

2008-2013 - ВиК, Община 

В. Търново 

Намаляване на 

авариите и загубите на 

вода 

1.2 Осъществяване на постоянен и 

периодичен мониторинг 
относно качествата на 

подаваната питейна вода на 

територията на Общината 

ВиК “Йовковци” 

ООД, гр. В. 

Търново; РИОКОЗ 

2008-2013 - - Контрол върху 

качеството на 

питейната вода 

1.3 Проектиране и изграждане на 

канализационни мрежи и ПСОВ 

за задоволяване нуждите на 

населените места на 

територията на Общината 

Община В. Търново, 

ВиК, МОСВ 

2008-2013 - фондове на 

ЕС, 

ПУДООС, 

собствени 

средства 

Изграждане на 

инфраструктура за 

събиране и отвеждане 

на отпадни води 

1.4 Проектиране и изграждане на 

разширение и модернизация на 

ГПСОВ в гр. В. Търново 

Община В. Търново, 

ВиК,  МОСВ 

2008-2010 - фондове на 

ЕС, 

ПУДООС, 

собствени 

средства 

Подобряване 

качеството на водите 

вследствие на по-

високия процент 

пречистени отпадни 

води 
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1.5 Проектиране и изграждане на 

втора ГПСОВ в гр. В. Търново 

Община В. Търново,  

МОСВ 

2008-2013 - фондове на 

ЕС, 

ПУДООС, 

собствени 

средства 

Подобряване 

качеството на водите 

вследствие на по-

високия процент 

пречистени отпадни 

води 

1.6 Реализация на проекти и 

предприемане на превантивни 

мерки за почистване коритата 

на реки и дерета, в границите на 

населените места на 

територията на Общината 

Община В. Търново, 

Областен управител 

2008-2013 3 млн.лв МОСВ -

ПУДООС, 

МДПБА, 

собствени 

средства 

Подобряване 

състоянието на 

повърхностните води и 

проводимостта на 

речните русла 

2. Действия за постигане на Цел 2: Подобряване качеството на атмосферния въздух и шумовото замърсяване в населените 

места 

2.1 Рехабилитация и системна 

поддръжка на съществуващата 

пътна и улична мрежа 

МРРБ, Община В. 

Търново 

2008-2013 2 млн. лв 

/годишно 

МФ, 

собствени 

средства 

Подобряване 

акустичната обстановка 

и КАВ 

2.2 Завършване на път ІV-50018 – 

Дебелец – кв. Чолаковци (В. 

Търново) 

МРРБ, Община В. 

Търново 

2008-2013 2.5 млн.лв МФ Подобряване 

акустичната обстановка 

и КАВ 

2.3 Изграждане на улици в гр. В. 

Търново и населените места 

Община В. Търново 2008-2013 650 хил. 

лв/годишно 

собствени 

средства 

Подобряване 

акустичната обстановка 

и КАВ 

2.4 Проучване и въвеждане на нови 

практики за борба със зимното 

обледяване 

Община В. Търново 2008-2010 50 хил. лв 

/годишно 

собствени 

средства 

Подобряване 

качеството на 

атмосферния въздух 
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2.5 Рехабилитация на зелените 

системи в населените места на 

Общината 

Община В. Търново 2008-2013 - собствени 

средства 

Подобряване 

акустичната обстановка 

и КАВ 

2.6 Проектиране и изграждане на 

паркове в кв. “Зона В”, с. 

Самоводене и др. населени 

места 

Община В. Търново 2009-2011 - собствени 

средства 

Подобряване 

акустичната обстановка 

и КАВ 

2.7 Реализация на проект “Парк 

Борова гора” в кв. Картала 

Реализация на проект “Парк с 

детски комплекс” в кв. К. 

Фичето 

Община В. Търново 2008-2010 - собствени 

средства 

Подобряване 

акустичната обстановка 

и КАВ 

3. Действия за постигане на Цел 3: Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите в населените места 

3.1 Изграждане на регионално депо 

за ТБО за Общините В. 

Търново, Г. Оряховица, 

Лясковец, Елена, Стражица и 

Златарица 

Общини:  

В. Търново,  

Г. Оряховица, 

Лясковец, Елена, 

Стражица и 

Златарица 

2008-2009 20 млн. лв фондове на 

ЕС, Общини 

Намаляване броя на 

досега действащите 

сметища. Осигуряване 

на екологосъобразно 

третиране на ТБО 

3.2 Почистване на 

регламентираните сметища по 

населените места на 

територията на Общината 

Община В. Търново ежегодно – 

до 

изграждане 

на рег. депо 

30 хил. лв собствени 

средства 

Намаляване риска от 

стари замърсявания 

3.3 Закриване на всички сметища 

на територията на Общината 

Община В. Търново 2008-2009 средно по 10 

хил.лв. за 

всяко едно 

собствени 

средства, 

ПУДООС 

Намаляване риска от 

стари замърсявания 
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3.4 Изготвяне и реализация на  

проекти за закриване и 

рекултивация на депа за ТБО в 

с. Шереметя, гр. Дебелец и гр. 

Килифарево 

Община В. Търново 2008-2009 500 хил. лв собствени 

средства, 

ПУДООС, 

фондове на 

ЕС 

Намаляване риска от 

стари замърсявания 

3.5 Проектиране и изграждане на 

три претоварни станции за ТБО 

на територията на Общината 

Община В. Търново 2009 80 хил. лв фондове на 

ЕС, 

собствени 

средства 

Подобряване на 

организацията и 

ефективността на 

дейността събиране и 

транспортиране на 

битови отпадъци 

3.6 Проучване възможностите и 

въвеждане на системи за 

компостиране на биоразградими 

отпадъци 

Община В. Търново 2009-2013 5 млн. лв фондове на 

ЕС, 

ПУДООС, 

собствени 

средства 

Намаляване 

количествата на 

биоразградимите 

отпадъци, 

транспортирани до 

регионалното депо 

3.7 Поетапно въвеждане на 

системата за разделно събиране 

на отпадъци в населените места 

на Общината 

Община В. Търново, 

“Екопак-България” 

АД, “Титан АС” 

ЕООД 

2008-2013 - “Екопак 

България” АД 

Екологосъобразно 

третиране на 

рециклируеми 

отпадъци 

3.8 Изготвяне на проекти и 

изграждане на два броя 

трупосъбирателни ями 

Община В. Търново 2008-2011 20 хил. лв собствени 

средства 

Недопускане 

разпространението на 

болести 

представляващи реална 

опасност за 
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животновъдството на 

територията на 

Общината и 

пренасянето им върху 

хората 

3.9 Определяне на площадки за 

временно складиране на 

торовия отпад /торища/ и 

последващото му 

оползотворяване в населените 

места 

Община В. Търново 2008-2009 - собствени 

средства 

Събиране на 

животинските 

отпадъци на едно място 

и недопускане 

замърсяването с 

оборска тор около 

пътища, земеделска 

земя, язовири и 

населени места 

3.10 Изграждане на системи за 

събиране на луминесцентни 

лампи, батерии и акумулатори 

Община В. Търново 2009-2011 - собствени 

средства 

намаляване и 

ограничаване 

разпространението на 

този вид отпадъци 

3.11 Изготвяне и реализиране на 

проекти насочени към 

укрепване на ерозирали терени 

и терени в свлачищни райони (в 

т.ч. изграждане на подпорни 

стени, залесителни и др. 

укрепващи мероприятия) 

Община В. Търново, 

МРРБ 

2008-2013 - собствени 

средства, 

ПУДООС, 

МДПБА, 

фондове на 

ЕС 

Намаляване и 

ограничаване ерозията 

на почвите 



 ПРОГРАМА  ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО     

 

 44 

4. Действия за постигане на Цел 4: Значително подобряване чистотата в населените места 

4.1 Засилване на контрола от 

страна на Общината и 

Кметствата върху фирмите,  

изпълняващи дейностите по 

събиране и транспортиране на 

БО; почистване на територии за 

обществено ползване; 

почистване и поддържане на 

зелените площи 

Кмет на Община В. 

Търново, Кметове 

на кметства, 

Кметски 

наместници, 

общински 

служители на които 

е възложен 

контрола, съобразно 

издадени Заповеди 

на Кмета и 

длъжностните им 

характеристики 

постоянен - - Подобряване чистотата 

в населените места 

4.2 Ефективен контрол върху 

гражданите и фирмите за 

спазване изискванията на 

нормативните актове и местите 

наредби в областта на опазване 

на околната среда 

Кмет на Община В. 

Търново, Кметове 

на кметства, Км. 

наместници, 

служители на 

общината, работещи 

в областта на 

опазване на 

околната среда 

постоянен - - Подобряване културата 

на населението – 

гаранция за изграждане 

и поддържане на чисти 

населени места 

4.3 Създаване на нормативна база 

на общинско ниво, позволяваща 

ефективно санкциониране на 

Кмет на Община В. 

Търново, Кметове 

на кметства, Км. 

2009 - - Осигуряване на 

условия за ефективно 

прилагане на санкции 
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нарушителите – фирми и 

граждани, които замърсяват 

населените места 

наместници, 

служители на 

общината, работещи 

в областта на 

опазване на 

околната среда 

5. Действия за постигане на Цел 5: Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в условията на развиващ се 

екотуризъм в Община Велико Търново 

5.1 Изпълнение на мерките 

заложени в Лесоустройствените 

проекти 

Община В. Търново постоянен - - Създаване на условия 

за опазване на 

биологичното 

разнообразие 

5.2 Реализация на предвидени 

залесителни мероприятия 

Община В. Търново постоянен - - Създаване на условия 

за опазване на 

биологичното 

разнообразие 

5.3 Възстановяване на общински 

гори, пострадали при пожари 

Община В. Търново постоянен - - - 

5.4 Проучване потребностите, 

разработка и реализация на 

проекти насочени към запазване 

и подобряване на биологичното 

разнообразие 

Община В. Търново, 

РИОСВ 

2008-2013 - - Съхраняване на 

биологичното 

разнообразие 
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5.5 Внасяне в МОСВ на 

предложения за обявяване на 

нови защитени местности и 

природни забележителности, 

съгласно изискванията на 

Закона за защитените територии 

Кмет на Община В. 

Търново, Кметове 

на кметства, Км. 

наместници, 

РИОСВ 

2008-2013 - - Съхраняване на 

биологичното 

разнообразие 

5.6 Проучване на възможности и 

разработване на проекти по 

различни европейски програми 

за развитие на екологичен 

туризъм в Община В. Търново 

Община В. Търново 2008-2013 - фондове на 

ЕС 

Обогатяване и 

разнообразяване на 

видовете отдих 

5.7 Изграждане на нови, 

разширение и поддържане на 

съществуващи екопътеки в 

Общината 

Община В. Търново 2008-2013 - фондове на 

ЕС, 

собствени 

средства, 

ПУДООС 

Създаване на условия 

за развитие на 

екологичен туризъм 

6. Действия за постигане на Цел 6: Осигуряване ефективно управление на околната среда и интегриране на екологичната 

политика за развитие на икономическите сектори в общината 

6.1 Актуализиране и допълване на  

общинските наредби в областта 

на околната среда 

Община В. Търново 2008-2010 - -  

6.2 Организиране и провеждане на 

информационно-образователна 

кампания сред населението на 

Община В. Търново, включваща 

различни инициативи насочени 

Община В. Търново, 

заинтересовани 

фирми, фирма – 

организация по 

оползотворяване с 

ежегодно - ПУДООС, 

собствени 

средства, 

“Екопак 

Бъкгария” АД  

Повишаване на 

общественото съзнание 

и екологична култура 

на населението 
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към популяризиране дейностите 

и методите свързани с 

разделното събиране и 

рециклиране на отпадъци и 

тяхното значение за опазването 

на околната среда 

която Общината 

има сключен 

договор 

6.3 Планиране, подготвяне и 

провеждане на инициативи, 

свързани с популяризирането и 

отбелязването на значими дати 

от международния екологичен 

календар, като: 22 април – Свет. 

ден на земята, Национална 

седмица на гората, 5 юни – Св. 

ден на ОС, 22 септ. – Европ. ден 

без автомобили 

Община В. Търново, 

РИОСВ, НПО, 

заинтересовани 

фирми, инф. медии, 

учебни заведения 

ежегодно 2 хил. лв собствени 

средства, 

ПУДООС 

Повишаване на 

общественото съзнание 

и екологична култура 

на населението 
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6.4 Оказване на техническа помощ 

и подкрепа в процеса на 

подготовка, кандидатстване и 

реализация на екологични 

проекти на НПО, читалища, 

учебни заведения, организации 

и фирми с екологична 

насоченост, които работят по 

разрешаването на различни 

проблеми свързани с опазването 

и подобряването на ОС на 

територията на Общината 

Община В. Търново, 

РИОСВ 

ежегодно - - Реализиране на 

проекти в областта на 

опазване на околната 

среда 

6.5 Изработване на стратегия за 

управление на общинския 

горски фонд съгласно 

Лесоустройствения проект на 

Община В. Търново 

Община В. Търново 2010 - - Ефективно управление 

на общинския горски 

фонд 
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Приложение 1 

 
 
Използвани съкращения 

 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

КАВ Качество на атмосферния въздух 

МДПБА Министерство на държавната политика по бедствия и 

аварии 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРРБ Министврство на регионалното развитие и 

благоустройство 

НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда 

ПДК Пределно допустима концентрация 

ППМ Пункт за постоянен мониторинг 
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 

ПУДООС Предприятие за управление дейностите по опазване на 

околната среда 

РИОКОЗ Регионална инспекция по опазване и контрол на 

общественото здраве 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

СМР Строително монтажни работи 

ТБО Твърди битови отпадъци 

ФПЧ Фини прахово частици 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

Използвана литература 

 

1. Указания на МОСВ, относно структурата и съдържанието на 

общинските програми за опазване на околната среда (утвърдени с Решение 

на колегиума на МОСВ на 29.11.1999 г.) 
2. Национална стратегия по Околна среда 2005-2014 г. 
3. Общински план за развитие 2007-2013 г. 
4. Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на 

територията на Община В. Търново. 

5. Общинска програма за управление качеството на атмосферния въздух на 

гр. В. Търново. 

6. Годишен доклад за състоянието на околната среда през 2005 г. на 

РИОСВ – В. Търново. 

7. Годишен доклад за състоянието на околната среда през 2006 г. на 

РИОСВ – В. Търново. 

8. Годишен доклад за състоянието на околната среда през 2007 г. на 

РИОСВ – В. Търново. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


