


 
 

ДОКЛАД  

по прилагането на ОУП  на Община Велико Търново,  
включително мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на  

екологичните щети в резултат на прилагането на плана за 2016 г. 
 

 Общият устройствен план на община Велико Търново - окончателен проект е 
разработен в изпълнение на договор от 21.11.2007 г. между Община Велико Търново и 
проектантски колектив от „Булплан” ООД София. Изработен е въз основа на: 
техническо задание с аналитична част /прието от Общински съвет с решение №1336 от 
Протокол №74/19.04.2007г./; технологична програма /2008 г./, включваща описания на 
методическия подход и необходимите допълнителни проучвания, разработена в 
съответствие с изискванията на конкурсната програма по възлагането на обществената 
поръчка; предварителен проект за ОУП на община Велико Търново /2008 г./ с нанесени 
промени и допълнения в съответствие с предписанията на компетентните органи. 
 Общият устройствен план на община Велико Търново - окончателен проект, 
придружен с необходимите схеми и Правила и нормативи за прилагане на Общия 
устройствен план на община Велико Търново са одобрени с решение №507 от протокол 
№34 от 31.01.2013 г. на Великотърновски общински съвет.  
 Главната цел на Общия устройствен план на община Велико Търново е да 
създаде териториална планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие 
на общината, в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие и със 
специфичните за общината природни, културно-исторически, туристически и други 
ресурси. 
 Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между 
екологическо равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при 
пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел се 
предпоставя от изпълнението на следните цели: 

- Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататьшната 
урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърняват целостта и 
стабилността на природната й среда. 

- Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на 
стратегическите и планови документи по Закона за регионално развитие на нива район 
за планиране, област и община, както и на общински, регионални и национални 
инфраструктурни проекти. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от 
ОУПО, които да бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на Общинския 
план за развитие (ОПР). 

- Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и 
техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите 
обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и 
стандарти, при търсене на максимален ефект при инвестирането и запазване на 
характерни качества и уникалност на териториите, както на община Велико Търново, 
така и на съседните общини. 

-   Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ 
съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на 
природното и културно наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно 



стимулиране при развитието на всички системи. 
 Планът обхваща територията в административните граници на община Велико 
Търново. Съгласно заданието, планирането на центъра на общината - град Велико 
Търново, не е предмет на проекта, доколкото градската територия се устройва на 
основание ОГП, актуализиран през 2003 г. Предвижданията на настоящия ОУПО ще 
наложат изменение на устройствения режим за отделни територии в обхвата на ОУП на 
града, което следва да бъде изпълнено по установения процедурен ред в резултат на 
одобрения ОУПО. 
 В изпълнение на одобрения Общ устройствен план на община Велико Търново 
са извършени процедури по обявяване и одобряване на подробни устройствени планове 
за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, както следва: 

- за землището на гр. Велико Търново са одобрени 2 бр. подробни 
устройствени планове за промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди, издадени са 11 бр. разрешения за строеж и са въведени в 
експлоатация 8 бр. обекти; 

- за землището на гр. Дебелец е одобрен 1 бр. подробен устройствен 
план за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, 
издадени са 26 бр. разрешения за строеж и е въведен в експлоатация 1 бр. обект; 

- за землището на гр. Килифарево са въведени в експлоатация 2 бр. обекта; 
- за землищата на съставните села от общината са одобрени 15 бр. подробни 

устройствени планове за промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди, издадени са 20 бр. разрешения за строеж и са въведени в 
експлоатация 5 бр. обекта. 
 В резултат на анализа на състоянието на Общия устройствен план на община 
Велико Търново следва да се работи в посока за постигане на основните принципи:  
- устойчивост; 
- приемственост; 
- реализъм; 
- солидарност; 
- партньорство. 
 Принципът на устойчивостта – изискване за екологосъобразност на общите 
устройствени концепции и на всяко от конкретните устройствени решения. Той 
включва икономично разходване на всички природни ресурси при организиране на 
територията, особено на невъзобновимите и на първо място на поземления ресурс. 
Важен елемент на този принцип е създаването на устройствени условия за 
поддържането на многоотраслова структура на стопанската дейност, в която особено 
голямо е значението на малките и средните предприятия, базирани на местни ресурси, 
както и осигуряването на разнообразна жилищна среда.  
 Приемственост – насърчаване на онези устройствени решения, които прибавят 
нови положителни качества към вече създаденото, а не го отричат и разрушават. И 
територията и селищата ни имат многовековно съществувание и създаденото през 
миналото следва да се цени не само в случаите, когато им е определен статут на 
културни ценности, но и по силата на самото му съществуване, като резултат от 
съзидателни усилия и жизнени традиции. 
 Принципът на реализма – да се формулират постижими цели, инвестиционните 
и организационните усилия, необходими за чиято реализация, да са съизмерими с 
мащаба на ресурсите, които могат реално да бъдат осигурявани общо от публичния и 
частния сектори. 
 Принципът на солидарност – баланс между индивидуалните и групови интереси 



от една страна и интересите на териториалната общност в цялост от друга страна, като 
се отчита, че в своята същност те не могат да бъдат конфликтни. 
 Партньорството – е от изключително значение, както за постигане на надеждни 
и стабилни устройствени решения, така и за увеличаване на ресурсовия потенциал за 
реализирането им. То означава активно партниране с представителните структури на 
бизнеса, с гражданските сдружения и движения. То означава още взаимодействие и 
координиране на усилията с централните ведомства, реализиране на междуобщински 
инициативи. 
 След този преглед на Общия устройствен план на гр. Велико Търново, може да 
се каже, че той е изпълнил предназначението си и дава възможност за приложение при 
съвременните условия. 
 Всички разписани мерки и условия в раздел А на мерките за 
предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на 
предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на ОУП на 
Община Велико Търново са заложени в окончателния вариант на ОУП на Община 
Велико Търново. 
 Описаните в раздел Б Мерки за снижаване на въздействието върху околната 
среда се следят на по-ниско устройствените планове и инвестиционни проекти. Същите 
се процедират по реда на ЗУТ, след съгласуването им, предвидено със специален закон 
/ЗООС, ЗКН, Закон за водите и др. подзаконови нормативни актове/ и съобразно 
заложените изисквания с Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен 
план на Община Велико Търново, одобрени с решение №507 от Протокол 
№34/31.01.2013 г. на Великотърновски общински съвет. Всички инвестиционни 
предложения за допускане строителство в имоти извън селищните територии се 
изпращат за съгласуване в РИОСВ - Велико Търново и при необходимост в Басейнова 
дирекция „Дунавски район“. Становищата съответно на РИОСВ - Велико Търново и 
Басейнова дирекция са задължителни условия за приемането на разработките от 
Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново. 
 Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при 
прилагането на плана се извършваше въз основа на следните мерки и индикатори, 
чиито обхват е отговорност на Община Велико Търново. 



 

Компоненти и 
фактори Мярка Индикатор  Цели, 

отговорност 
Атмосферен 

въздух 
Наблюдение на 

микроклиматични 
показатели и КАВ 

Брой дни от 
годината с нарушени 

емисионни 
показатели 

Съгласно представени от РИОСВ – Велико Търново 
данни,  през 2016 г. са извършени 329 измервания на ФПЧ10 и 
338 измервания на ФПЧ2.5. Средногодишната концентрация 
на ФПЧ10 – 32.30 μg/m3 не превишава средногодишната 
норма за опазване на човешкото здраве (40 μg/m3). 
Средногодишната концентрация на ФПЧ2,5 – 20.45 μg/m3 не 
превишава средногодишната норма за опазване на човешкото 
здраве - 25 μg/m3.  

Данни за 2016 г. за ФПЧ10 – Пункт Велико Търново: 
 

Месец 
Средномесечна 
концентрация 

[µg/m3] 

Брой на 
превишения 

 
Януари 50,91 11 
Февруари 30,03 3 
Март 31,58 6 
Април 38,21 7 
Май 25,13 1 
Юни 25,17 0 
Юли 23,38 0 
Август 22,38 0 
Септември 31,55 2 
Октомври 25,03 0 
Ноември 33,30 5 
Декември 50,87 15 
Средна 
концентрация 

32,30 Общо: 50 

Норма  
по Наредба  
№12/2010 г. 

40,00 35 

 
Направените анализи на съществуващата информация от 

извършения мониторинг на наблюдаваните атмосферни 

Отчитане 
подобряване на 
микроклимата, 

Община Велико 
Търново 
РИОСВ 



замърсители показват тенденция за подобряване качеството на 
въздуха.  

 Причините за по-високите концентрации на ФПЧ са 
различни (благоустройствени проблеми, отопление на твърдо 
гориво, градски транспорт и други). Проблемът със 
замърсяването на атмосферния въздух в гр. Велико Търново с 
прах и ФПЧ ще продължи да бъде актуален поради това, че 
голяма част от населението използва твърдо гориво (дърва и 
въглища) за отопление по икономически съображения. 

 Друг фактор, допринасящ за замърсяване на въздуха е 
запрашването (вторичен унос), като резултат от обработката 
на пътната инфраструктура с инертни материали през зимния 
период. В тази връзка, след приключване на дейностите по 
зимно поддържане се извършва почистване от пясък и 
измиване на уличната мрежа в града. 

 
Повърхностни и 
подземни води 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрол на 
водопотреблението. 

Мониторинг на 
повърхностните и 
подземните води; 

реките Янтра, 
Дряновска, Белица, 

Негованка и Бохот са 
включени в 

Националната система 
за мониторинг и 

контрол; 
 

Анализирането на 
водни проби по 

основните показатели – 
разтворен кислород, 
БПК5, перманганатна 

окисляемост, 

Заложените в 
програмата мерки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Велико Търново се отнася към Басейнова 
дирекция - Дунавски район, 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.    

Екологичното състояние на повърхностните водни тела 
се оценява в пет класа: много добро, добро, умерено, лошо и 
много лошо. За оценка на екологичното състояние се 
разглеждат следните групи елементи: биологични, 
хидроморфологични и физико-химични елементи. За водните 
тела, класифицирани като силно модифицирани и изкуствени 
се определя т.нар. екологичен потенциал (добър и по-висок, 
умерен, лош, много лош). 

На територията на РИОСВ биологичният мониторинг се 
осъществява от Регионална лаборатория - Велико Търново към 
ИАОС. Мониторинговите пунктове са определени след оценка 
на риска, натоварването, натиска и въздействието от 
антропогенна дейност върху водните тела. Изборът на 
показатели за анализ е извършен въз основа на определяне на 
вида и количеството на значителния натиск, който се изразява 

Намаляване 
неблагоприятното 

въздействие 
върху околната 
среда и водите, 

Басейнова 
дирекция, 

РИОСВ, Община 
Велико Търново 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

неразтворени вещества, 
амонив азот, нитратен 

азот и фосфати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в концентрацията на наблюдаваните замърсители като 
емитери, които заустват в реките. На територията на РИОСВ 
гр. В. Търново и по-точно в поречието на р. Янтра има 7 
пункта определени като места неповлияни от антропогенен 
натиск, т.н. референтни места. По поречието на р. Янтра има 
разположени 25 пункта. В лошо състояние са оценени 
пунктовете на р. Росица – след гр. Севлиево и р. Янтра – след 
гр. Габрово. С умерен статус - р. Янтра – Новград; р. Студена, 
преди вливане в Янтра; р. Голяма река - ХМС – Стражица; р. 
Голяма река - преди вливане в яз. Ястребино; р. Янтра - след 
В. Търново; р. Янтра - след вливане на р. Белица; р. Белица 
преди - вливане в р. Янтра; р. Бохот - преди вливане Росица, с. 
Хотница; р. Дряновска - преди вливане в р. Белица; р. Мъгъра 
- преди вливане в яз. Стамболийски и р. Крапец - преди яз. 
Крапец, след с. Малиново. В много добро екологично 
състояние са 3 пункта – река Видима при водохващане 
„Видима”, река Янтра над кв. Ябълка, и р. Веселина преди яз. 
„Йовковци”. За 7 бр. от пунктовете е установено добро 
състояние - р. Янтра при с. Каранци, р. Чопарата преди 
вливане в Росица при гр. Севлиево, р. Крапец преди яз. 
„Стамболийски”, Стара река след с. Кесарево, и р. Росица след 
с. Поликрайще, р. Паничарка – гр. Габрово и р. Веселина след 
яз. „Йовковци”. 14 от пунктовете са в умерен статус. Само 
един пункт е в лошо състояние – р. Янтра, след Габрово-мост 
за Севлиево - участъка след ГПCОВ. Няма пунктове в много 
лошо състояние, т.е. не се наблюдават екологично поразени 
участъци. 

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 %. 

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, 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.  

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. 

 

 
 
 

 Изпълнение на проекти 
за водоснабдяване, 

канализация и 
пречистване на води. 

Брой/година 
реализирани проекти 

През 2016 г. са реализирани инвестиционни проекти: 
„Подяна на аварирал водопровод по участъци от улици „Кирил 
и Методий“, „Балванска битка“ и „Спиридон Карппусчиев“, с. 
Ресен, общ. В. Търново“, „Подмяна на аварирал водопровод по 
улица „Орлин“, гр. Килифарево, общ. В. Търново“ и „Уличен 
водопровод по улица „Липа“ от т.А (водовземане от 
водопровод АЦ125мм до т.Г (отклонение за УПИ XXXII-
7309, кв.16а по плана на гр. В. Търново)“ 

 През 2016 г. започна изпълнението на проект за 
Доизграждане на канализационната и рехабилитация на 
водопроводната мрежа на с. Арбанаси. 

Осигуряване на 
необходимото 

количество вода 
с питейни 
качества. 

Предотвратяване 
замърсяването на 

води и почви. 
Басейнова 
дирекция, 
РИОСВ. 

Намаляване 
неблагоприятнот

о въздействие 
върху водите, 

РИОСВ, 
Водоснабдително 

дружество 
 

 Контрол на отпадъчни 
води, зауствани в 
канализационните 

системи. 

Контрол върху 
Мониторинга на 

отпадъчните води. 

 Наблюдението по посочените мярка и индикатор не е 
отговорност на Община Велико Търново. 

 

 

 

Намаляване 
неблагоприятнот

о въздействие 
върху водите, 

РИОСВ, 
Водоснабдително 

дружество 



 

 

 

 

Реализиране на 
мерките, заложени в 

Плана за действие към 
общинската програма с 

цел подобряване на 
качеството на 

повърхностните и 
отпадъчните води на 

територията на община 
Велико Търново. 

 

 

 

 

 

Изготвен е „Интегриран проект за водния цикъл на гр. В. 
Търново – реконструкция на ПСОВ, реконструкция на 
канализационната и водопроводната мрежа“. Проектът е 
одобрен за финансиране от ОП „Околна среда“ и предстои 
неговото реализиране. 

 

Намаляване 
неблагоприятнот

о въздействие 
върху водите, 

Община Велико 
Търново 

 Осъществяване на 
контрол при 

изпълнение на 
Плановете за собствен 

мониторинг от 
предприятия, 

разположени на 
територията на Община 

Велико Търново, на 
които е издадено 
разрешително за 

заустване на 
отпадъчните води 

 

 Наблюдението по посочените мярка и индикатор не е 
отговорност на Община Велико Търново 

Басейнова 
дирекция, 
РИОСВ 

Земи и почви Мониторинг на почви В съответствие с 
националната 

мониторингова 
програма 

 

Наблюдението по посочените мярка и индикатор не е 
отговорност на Община Велико Търново. 

РИОСВ 

Земни недра Измерване дебита на 
водовземните системи 

и съоръжения 

Ежемесечно за 
безнапорните и 4 

пъти годишно – за 

Посоченият индикатор некоректно е определен с 
отговорност на Община Велико Търново. Подземните води не 
са общинска собственост и изпълнението на тази мярка не е 
общинска отговорност. 

Басейнова 
дирекция, 

Община Велико 



(сондажни кладенци), 
на температурата на 
водата и на водното 
ниво в кладенците 

 

напорните подземни 
води 

Търново, РИОСВ 

 Пробовземане и 
определяне на 

водородния показател, 
разтворения кислород, 

окислително – 
възстановителния 

потенциал, 
перманганатна 
окисляемост, 

електропроводимостта, 
съдържанието на Ca, 

Mg, Na, K, Fe, Mn, 
хидрогенкарбонати, 
хлориди, сулфати, 
фосфати, амонии, 

нитрати и нитрити, 
общата минерализация 

или сухия остатък и 
йонния баланс. 

 

Два пъти годишно за 
напорни подземни 
води и четири пъти 

годишно за 
безнапорни 

подземни води 

Посоченият индикатор некоректно е определен с 
отговорност на Община Велико Търново. Подземните води не 
са общинска собственост и изпълнението на тази мярка не е 
общинска отговорност. 

 

Биологично 
разнообразие 

Защитени 
територии и 

Защитени зони 

I.Растителност 
 

Изпълнени проекти за 
озеленяване. 

 

брой, дка, веднъж 
годишно 

През 2016 г. не са изпълнявани проекти за залесяване на  
ЗТ и ЗЗ. 

 

Община Велико 
Търново 



 Растителни видове 
използвани за 

благоустрояване, 
рекултивация и 

паркоустрояване на 
свободните от 

застрояване площи 
 

Веднъж годишно През 2016 г. на територията на гр. В. Търново са засадени 
82 броя дървета – бял бор, кълбест шестил, бряст, явор, 
червенолистна слива и 17 311 бр. декоративна храстова 
растителност – лавандула, туя, люляк, като в това число влизат 
растителните видове засадени като жив плет по бул. 
„България“ и бул. „Н. Габровски“ – берберис и лигуструм. В 
различни части на града са затревени 5,5 дка с райграс.  

 Също така, по проект „Моята градинка“, в различни 
части на града, са засадени още 91 бр. дръвчета – шестил, 
смърч, церцис и явор, 970 бр. храстовидна растителност и 74 
бр. многогодишни цветя. 

 

Община Велико 
Търново 

 Опазване на 
консервационно 

значими растителни 
видове. 

 

 Няма РИОСВ, Община 
Велико Търново 

 Зелена площ на жител в 
урбанизираните 

територии 
 

дка/година Над 8.35 м2/жител Община Велико 
Търново, РИОСВ 

 Изсичане на 
растителността при 

изграждане на просеки 
под електропроводи, 

инфраструктурни 
обекти и мрежи, пътеки 

и др. 
 

м2/жител Община Велико Търново не разполага с данни за 
изпълнението на този индикатор, териториите в повечето 
случаи не са общинска собственост и се процедират по Закона 
за горите. 

Община Велико 
Търново 

 II.Животински свят 

Фрагментирани  
Местообитания 

 

 

брой/площ 

 

Няма 

 

РИОСВ, Община 
Велико Търново 



 III.Защитени 
територии, защитени 

зони /ЗТ и ЗЗ/ 
 

Изградени защитни 
съоръжения по пътища 

и други 
инфраструктурни 

съоръжения и мрежи, 
където е необходимо. 

 

 

 

брой 

 

 

Не са изграждани защитни съоръжения. 

 

 

НСЗП, РИОСВ, 
Община Велико 

Търново 

 Спазване на приетите 
режими за управление 
на ЗТ по смисъла на 

ЗЗТ и на ЗЗ по смисъла 
на ЗБР 

 

брой 

Няма 

Община Велико 
Търново, РИОСВ 

 Приети планове за 
управление на ЗТ и ЗЗ 

 

брой 
Няма 

Община Велико 
Търново, РИОСВ 

 Нарушени земи 
вследствие на 
неправилна 

експлоатация 
 

брой 

Няма 

Община Велико 
Търново, РИОСВ 

 Издадени разрешения 
за строеж в рамките на 

ЗТ/ЗЗ 
 

брой Няма издавани разрешения за строеж в рамките на ЗТ/ЗЗ. Община Велико 
Търново 

 Отнети земи за 
урбанизиране от 

територията на ЗТ/ЗЗ 
 

дка Няма отнети земи за урбанизиране от територията на ЗТ/ЗЗ. Община Велико 
Търново 



Ландшафт Изсечени дървета при 
строителни работи 

 

брой 68 броя – орех, акация, липа, джанка, вишна. Община Велико 
Търново 

 Изпълнени проекти за 
паркоустройство, 
рекултивация и 

озеленяване 
 

Брой, дка 
Паркоустройствена 

площ 

 
 

Не са изпълнявани проекти. 
 

Община Велико 
Търново 

 Използвани растителни 
видове за 

озеленяването 
 

дка  
Няма 

 

Община Велико 
Търново 

 Рекултивирани терени дка Проектна готовност Община Велико 
Търново 

Отпадъци Наличие на съдове за 
разделно събиране на 

отпадъците 
 

Ежегодна отчетност 
Брой, вид, обем 

Системата за разделно събиране на отпадъци е изградена 
със сини, жълти и зелени контейнери тип „иглу“ с общ обем на 
разположените контейнери в точка от 4500 литра, както 
следва: 
- сини контейнери тип „Иглу“ с обем 1500 л; 
- жълти контейнери тип „Иглу“ с обем 1500 л; 
- зелени контейнери тип „Иглу“ с обем 1500 л за гр. Велико 
Търново, с. Арбанаси и с. Шереметя. 
- Зелени контейнери тип „Иглу“ с обем 1100 л за останалите 
населени места. 
Разпределението на контейнерите по населени места е 
следното: 
гр. Велико Търново – 118, сини, 118 жълти и 111 зелени 
контейнери; 
гр. Дебелец – 13 сини, 13 жълти и 12 зелени контейнери; 
гр. Килифарево – 9 точки 
с. Арбанаси – 4 т. 
с. Ресен – 8 т. 
с. Самоводене – 6 т. 
с. Шереметя – 1 т. 
 

Община Велико 
Търново 



 Количества събрани и 
предадени за 

оползотворяване и 
рециклиране от общото 
количество образувани 

отпадъци. 

Тон, код на 
отпадъкът 

Ежегодна отчетност 

Код на 
отпадъците 

Придобити 
отпадъци 

бруто /тон/ 

Отсортирани 
отпадъци 

/тон/ 
20 01 01 40,31 26,59 
20 01 39  
20 01 40 35,81 12,87 

20 01 02 46,42 46,42 

2016 г. 
 

Община Велико 
Търново, РИОСВ 

 Изпълнение на част 
„Управление на 
отпадъците“ от 

общинската програма 
разработена и приета 

по реда на глава пета от 
ЗООС. 

 

Ежегодна отчетност Прилагането на ОУП се съобразява с изискванията на 
Регионална програма за управление на отпадъците на регион 
Велико Търново. 

 

Община Велико 
Търново, РИОСВ 

 Контрол на 
нерегламентирано 

депониране на 
отпадъци 

 

дка, брой на 
полугодие 

През 2016 г. са констатирани и почистени 37 
новообразувани нерегламентирани сметища върху общинска 
територия.  

 

Община Велико 
Търново, РИОСВ 

 Закрити 
нерегламентирани 

сметища за битови и 
строителни отпадъци 

дка, брой на 
полугодие 

През 2016 г. успешно е реализиран проект „Закриване и 
рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на гр. 
Килифарево“. Проектът е финансиран от ПУДООС. 

 През 2016 г. със Заповед №474/11.08.2016 г. на 
Директора на РИОСВ – В. Търново е спряна експлоатацията на 
депо за неопасни битови отпадъци в с. Шереметя. Изготвен е 
проект за закриване и рекултивация на депото, като се очаква 
осигуряване на финансиране от ПУДООС за неговото 
изпълнение. 

 

Община Велико 
Търново, РИОСВ 

Вредни физични 
фактори 

Мониторинг на 
шумовите нива 

Ежегодно Съгласно предоставена информация от РЗИ – Велико 
Търново, мониторингът на шума през 2016 година показа, че 
от проведените 90 измервания на уличен шум, 74 (82.22%) са 
със стойности над нормите (42 измервания в пунктове, 

Община Велико 
Търново, РИОСВ 



разположени в райони с интензивен автомобилен трафик при 
еквивалентно ниво на шума 60 дБ(А), 8 измервания в пунктове 
с промишлени източници на шум при еквивалентно ниво на 
шума 70 дБ(А) и 24 измервания – в райони с усилена 
шумозащита при еквивалентно ниво на шума 45 дБ(А). 

Осредненото еквивалентно ниво на шума е 66,51 дБ(А), а 
броят на преминалите за един час автомобили е 740. 

В сравнение с 2015 г., обобщеният анализ на резултатите 
от измерванията на шума през 2016 г. показва следното: 

Запазва се приблизително еднакво осредненото 
еквивалентно ниво на шума - 66,51 дБ(А) за 2016 г. и 65,88 
дБ(А) за 2015 г. 

Запазват се наднормените стойности на измерените 
еквивалентни шумови нива в районите с интензивен 
автомобилен трафик и край обектите за усилена шумозащита 
(детски, учебно-възпитателни и лечебни заведения); 

Увеличава се интензивността на автомобилното движение 
– от 712 МПС/час за 2015 г. на 740 МПС/час за 2016 г. 

Въпреки реализираните шумозащитни мерки, оценката на 
шумовото натоварване в гр. В. Търново през 2016 г. показва, 
че неблагоприятната тенденция на измерени високи 
еквивалентни нива на шума край обектите за усилена 
шумозащита и в районите с интензивен автомобилен и 
железопътен трафик продължава, въпреки че осредненото 
еквивалентно ниво на шума се запазва приблизително еднакво 
с това през 2015 г.  

 
Опасни 

химични 
вещества 

Осъществяване на 
контрол при планиране 
на разположението на 

нови предприятия 
и/или съоръжения 

Брой/година  
Изпълнени 

мероприятия 

Няма Предотвратяване 
на големи аварии 
и ограничаване 

на последствията 
от тях. Община 

Велико Търново, 
РИОСВ 

 

Културно Наблюдения от 
археолози при 

По време на 
извършване на 

Наблюдението по този индикатор не е отговорност на Община Исторически 
музей  



 
Приложение: 

1. Становище  №80-188-8/19.01.2017 г. от арх. Николай Малаков – Главен архитект на Община Велико Търново, относно изпълнението на някои мерки и 
индикатори за наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда вследствие прилагането на плана. 
 
 
С уважение, 
 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търново  
 
 

наследство строителството на 
терени, включени в 

Археологичната карта 
на България 

 

изкопни работи Велико Търново. Велико Търново 
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