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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 2021 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 гр. 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 /2008г./, 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 /2008г./ с нанесени 
промени и допълнения в съответствие с предписанията на компетентните органи.  

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл.127, ал.6 от ЗУТ, във връзка с чл. 
125, ал. 4 от ЗУТ Великотърновският общински съвет одобри със свое Решение №507 
от Протокол №34 от 31.01.2013г. Общ устройствен план на Община Велико Търново - 
окончателен проект, с изключение на предвижданията за охранителната зона на 
групова недвижима културна ценност /ГНКЦ/ „Историческо селище Арбанаси" и 
„Специфични правила и нормативи за устройство на охранителната зона на ГНКЦ 
„Историческо селище Арбанаси", придружен с необходимите схеми, със корекции към 
устройствените показатели на жилищни устройствени зони - ЖМ1 и ЖМ2, както и 
Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община Велико 
Търново - окончателен проект.  

В изпълнение и в съответствие с одобрения Общ устройствен план на Община 
Велико Търново през 2020 г. 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 15 бр. разрешения за строеж и е въведен в експлоатация 1 бр. обект.  

- за землището на гр. Дебелец са одобрени 2 бр. подробни устройствени планове 
за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, издадени са 7 
бр. разрешения за строеж и няма въведени в експлоатация обекти.  

- за землището на гр. Килифарево са одобрени 2 бр. подробни устройствени 
планове за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, 
издадени са 5 бр. разрешения за строеж и е въведен в експлоатация 1 бр. обект.  

- за землищата на съставните села от общината са одобрени 8 бр. подробни 
устройствени планове за промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди, издадени са 36 бр. разрешения за строеж и са въведени в 
експлоатация 7 бр. обекти. 

По повод постъпили в Община Велико Търново 13 бр. заявления от 
заинтересувани лица - собственици на поземлени имоти, с искане за изменение на 
общия устройствен план (ОУП) на община Велико Търново, включително преписка с 
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вх. № 5300-11670-1/04.02.2019 г. от „Риъл Естейт Ентърпрайсис“ АД, и 1 бр. заявление 
с искане за изменение на общия градоустройствен план (ОГП) на град Велико Търново, 
във връзка с чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията и чл. 43, ал. 3 от 
Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община Велико 
Търново (ОУПО), с моя Заповед № РД 22-37/07.01.2022 г., изменена и допълнена със 
заповед РД 22-88/14.01.2022г. на Кмета на община Велико Търново, е назначена 
работна група със задача да разгледа заявленията, както и да обсъди необходимост от 
изменение на ОУП по отношение на имоти общинска собственост - както в границите 
на населените места, така и извън тях. Работната група следва да излезе с мотивирано 
предложение за изменение на ОУП на община Велико Търново, ако такова се налага, 
при наличие на основанията по чл. 134, ал. 1 от ЗУТ. В изпълнение на поставената 
задача, работната група е провела едно заседание и е приела 5 решения, обективирани в 
утвърдения от мен Протокол № 1 от 17.01.2022 г.  

С Решение № 1 работната група приема, че е налице основание по чл. 134, ал. 1, 
т. 1 от ЗУТ за изменение на ОУП на община Велико Търново за следните предложения: 

1. Заявления с вх.№ № 5300-9113-2/11.09.2020г. и 5300-02-1/09.12.2021г. - за ПИ 
с идентификатори 83586.15.1, 83586.15.4 83586.18.1, 83586.18.38, 83586.18.2, 
83586.18.4, 83586.18.5 по КККР на с. Шемшево и съседните им да се обособи 
устройствена зона „Смесена обществено-обслужваща и производствено-складова зона“ 
(Соп2). Териториалният обхват на новообразуваната зона Соп2 да се прецизира след 
становище на кмета на с. Шемшево.  

2. Заявления с вх. №№ 94ВВ-11903-1/07.07.2021г. и 5300-02-1/09.12.2021г. - за 
ПИ с идентификатори 83586.10.9, 83586.10.10, 83586.10.25, 83586.10.26, 83586.106.356, 
83586.106.372 и 83586.10.19 по КККР на с. Шемшево и съседните им да се обособи 
устройствена зона „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина и 
плътност” (Жм), като разширение на вече съществуващата. Териториалният обхват на 
новообразуваната зона Жм да се прецизира след становище на кмета на с. Шемшево.  

3. Заявление с вх. № 94ВВ-654-5/16.11.2020г. - за територията по § 4 от ПЗР на 
ЗСПЗЗ - ПИ с идентификатор 14235.97.47 по КККР на с. Габровци, да се обособи 
устройствена зона „Вилна зона“ (Ов), след становище на кметския наместник на с. 
Габровци и по отношение на възможността за водоснабдяване на територията.  

4. Заявление с вх. № 94ВВ-11900-2/16.02.2021г. във връзка с вх. № 94ВВ-11900- 
1/05.06.2019г. - за ПИ в землището на с. Велчево (ЕКНМ 10553) в масиви 0, 1,2, 3,4, 
5,24,25, 38, 39, 99, 960, съгласно предложението, без да се разширява териториалният 
обхват на устройствените зони по действащия ОУП на община Велико Търново.  

5. Заявление с вх. № 94РР-16-2/26.11.2021г. - за ПИ с идентификатор 20242.39.12 
по КККР на гр. Дебелец и съседните му да се обособи устройствена зона „Смесена 
общественообслужваща и производствено-складова зона“ (Соп2). Териториалният 
обхват на новообразуваната зона Соп2 да се прецизира след становище на кмета на гр. 
Дебелец.  

6. Заявление с вх. № 94ГГ-687-2/15.12.2021г. - за ПИ с идентификатор 
56602.204.99 по КККР на с. Плаково и съседните му да се обособи устройствена зона 
„Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност” (Жм) след 
становище на кметския наместник на с. Плаково и по отношение на териториалния й 
обхват.  

С Решение № 2 работната група не приема, че е налице някое от основание по 
чл. 134, ал. 1 от ЗУТ за изменение на ОУП на община Велико Търново за пет 
предложения, като са изложени и мотивите. 
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Във връзка с писмо с изх. № 1101/10.05.2021 г. на Председателя на Общински 
съвет Велико Търново, постъпило в Община Велико Търново с вх. № 09-00-
356/10.05.2021 г., и в изпълнение на т. 1 от Решение № 602 от Протокол №25/27.05.2021 
г. на Общински съвет Велико Търново, по отношение на преписка с вх. № 5300-11670-
1/04.02.2019 г. от „Риъл Естейт Ентьрпрайсис“ АД за ПИ с идентификатор 10447.140.4 
по КККР на гр. Велико Търново с Решение № 3 работната група не приема, че е налице 
посоченото основание по чл. 134, ал. 2, т. 5 от ЗУТ за исканото изменение - наличие на 
явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана.  

С Решение № 4 работната група приема, че по отношение на Заявление с вх. № 
94ИИ432-1/11.01.2022 г. за УПИ УШ-„за производствени и складови дейности“, кв. 170 
по ПУП на гр. Велико Търново не са налице основания за разглеждане в производство 
по изменение на ОУП.  

В изпълнение на Решение № 5 на работната група с мое писмо с изх. № 91-00- 
38/07.02.2022 г. от всички кметове и кметски наместници на населени места в община 
Велико Търново е изискано в срок до 25.02.2022 г. да представят мотивирано 
предложение относно необходимост от изменение на ОУП на общината, в случай, че са 
констатирали такава. 
 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 извършват въз основа на посочените в таблицата мерки и 
индикатори. 
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Компоненти и 
фактори 

Мярка Индикатор  Цели, 
отговорност 

Атмосферен 
въздух 

Наблюдение на 
микроклиматични 
показатели и КАВ 

Брой дни от 
годината с 
нарушени 
емисионни 
показатели 

Фините прахови частици са замърсителят на въздуха с най-
голямо въздействие върху здравето по отношение на 
преждевременна смърт и болести.  Световната здравна организация е 
определила препоръчителни безопасни норми за въздействие върху 
здравето при дългосрочно излагане на влиянието на фини прахови 
частици. Европейският съюз е определил годишните гранични 
стойност за фини прахови частици  в рамките на “политиките за 
доставяне на чист въздух в Европа“.  

В тази връзка в рамките на отчета, представените и измерени 
данни на замърсителите ФПЧ10 и ФПЧ2,5, ще бъдат съпоставяни 
както с нормативно определената стойност за опазване на човешкото 
здраве, така и със стойността препоръчана от СЗО. 

Съгласно Заповед РД-969/21.12.2013 г. на Министъра на 
околната среда и водите, територията на Община Велико Търново е 
включена в списъка на районите за оценка и управление на КАВ на 
територията на Република България като зона/териториална единица 
в която се констатира замърсяването на атмосферния въздух с фини 
прахови частици (ФПЧ10). Данни за превишаване на установените 
норми са регистрирани от един стационарен пункт от Националната 
мрежа за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, с код 
BG 0020A-VT1. 

Разработената „Актуализация на Програма за намаляване на 
емисиите и достигане на установените норми за фини прахови 
частици (ФПЧ10) на община Велико Търново с период на действие 
2021 – 2025 г.“ е приета с решение № 487 от 25.02.2021 г. на 
Великотърновски общински съвет. 

Програмата е с обхват на замърсителя фини прахови частици 
(ФПЧ10), като времевия обхват на програмата  е за периода 2021 – 
2025 година. 

Общинската програма е насочена към анализ на 
съществуващите източници на замърсяване, които биха могли да са 
причина за нарушеното КАВ по показател ФПЧ10, както и 

Отчитане 
подобряване на 
микроклимата, 

Община Велико 
Търново 
РИОСВ 
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определянето на адекватни и изпълними мерки за подобряване на 
качеството на атмосферния въздух на територията на община Велико 
Търново и достигане на съответните норми. 

Основната цел на програмата е намаляване нивата на 
замърсителите на въздуха на територията на община Велико 
Търново намаляване на здравния риск за населението чрез 
планирани адекватни и изпълними към местни условия мерки за 
подобряване качеството на атмосферния въздух, които ще доведат до 
постигане на установените законодателни норми за КАВ. 

Като неразделна част от програмата е разработен и план за 
действие, указващ мерки които трябва да бъдат предприети в 
краткосрочна и дългосрочна перспектива, с оглед намаляването на 
риска и ограничаване продължителността на превишаване на 
установените норми, включително и при неблагоприятни 
метеорологични условия.  

Програмата е с времеви обхват 2021÷2025г. и включва следните 
срокове за изпълнение: 

- Краткосрочен до 2021г.; 
- Средносрочна до 2023г.; 
- Дългосрочен до 2025г. 
Наблюдението върху качеството на атмосферния въздух и 

превишението на нормите за ФПЧ10 в района на гр. Велико Търново 
се осъществява от един стационарен пункт от Националната мрежа 
за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, с код BG 
0020A-VT1, част от РОУКАВ „Северен“ с код BG0004. Същия е 
разположен в сградата на РИОСВ – В. Търново /ръчно 
пробонабиране/, в непосредствена близост до улица с интензивно 
движение. 

В пункта се извършват непрекъснати замервания на следните 
замърсители: PM10, PM2,5 бензен, а от месец юли 2019 г. се 
извършва пробонабиране и анализ за съдържанието на олово (Pb), 
кадмий (Cd), арсен (As) и полициклични ароматни въглеводороди 
(ПАВ) във фракцията ФПЧ10, като контролът на ПАВ включва 
определяне на съдържанието на бензо(а)пирен. 

Районът основно попада под въздействието на промишленото 
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предприятие „Топлофикация ВТ“ АД, също така е разположен и в 
непосредствена близост до главен път София – Варна. Допълнително 
влияние оказва и комунално-битовата дейност на жителите в 
кварталите, разположени в близост до пункта, основно през зимния 
период – битово отопление на населението с твърди горива. Така 
може да се каже, че значима част от емисиите на ФПЧ са в резултат 
от съвкупността на изброените по-горе фактори. 

Освен от стационарния пункт на НАСЕМ, наблюдение на  
качеството на атмосферния въздух в района на гр. Велико Търново 
се осъществява и в още три пункта за мониторинг на КАВ, които не 
са част от НАСЕМ. 

Пункт АИС Чолаковци, АИС Акация и АИС ПМГ 
От м. октомври 2019 г. в изпълнение на условие от издадено 

Комплексно разрешително на „Кроношпан България“ ЕООД, гр. 
Бургас площадка Велико Търново, започна да функционира 
Автоматичен пункт за мониторинг на КАВ. Данните от пункта са 
публично достъпни на страницата на РИОСВ – В. Търново на 
следния линк: https://www.riosvt.org/air/spravka-kronoshpan/. В пункта 
се извършват замервания на ФПЧ10 и формалдехид. Същия е 
разположен в двора на ЦДГ „Рада Войвода“ в кв. Чолаковци.  

В изпълнение на проект „Българските общини работят заедно за 
подобряване качеството на атмосферния въздух“, който се реализира 
с финансовата подкрепа на програма LIFE+ на Европейския съюз, 
през м. септември 2020 г. бяха поставени два броя Автоматични 
станции за наблюдение на КАВ. Станциите са разположени в двора 
на ПМГ „Васил Друмев“ и на ул. Вежен в кв. Акация. Монтираните 
станции извършват едновременно паралелно измерване на двете 
фракции ФПЧ10 и ФПЧ2.5 и осигуряват възможност за пълноценен 
анализ и реалистична оценка на състоянието на атмосферния въздух. 

Инсталираните автоматични анализатори са двуканални за 
едновременно и независимо измерване на ФПЧ10 и ФПЧ2,5, 
работещи с дебит 2,3 м3/час: 

- принцип на пробонабиране: гравиметричен (гравиметрично 
отлагане  върху прахов филтър с диам. 47мм) 

- принцип на измерване: бета абсорбция 
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През отчетната 2021 година в нито един пункт не се наблюдават 

превишения на СДН, която е  50 µg/m3 в повече от 35 дни за 
календарната година.  

Броя на дните, в които са регистрирани превишения на СДН за 
отделните пунктове по месеци са представени на следващата 
графика. Отчетените завишения са основно през зимните месеци. 

 
 

 
 

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 

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.    

Оценката на актуалното състояние на количеството и 
качеството на водите, вкл. и на отпадъчните води, своевременно 
идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното 
развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне на 
степента на ефективност на осъществяваните мероприятия за 
използване и опазване на водите се осъществява от Басейнова 
дирекция за управление на водите Дунавски район. Дейността се 

Намаляване 
неблагоприятното 

въздействие 
върху околната 
среда и водите, 

Басейнова 
дирекция, 

РИОСВ, Община 
Велико Търново 
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контрол; 
 

Анализирането на 
водни проби по 

основните показатели 
– разтворен кислород, 
БПК5, перманганатна 

окисляемост, 
неразтворени 

вещества, амониeв 
азот, нитратен азот и 

фосфати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осъществява чрез натрупване, обработка и анализ на данни от 
мониторинг на количеството и качеството на водите на територията 
на Дунавски район. В резултат на извършените дейности по 
мониторинг и оценка на състоянието на водите в Дунавски район за 
Басейново управление се изготвят Програми за мониторинг. 

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 %. 

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 и с. Ресен. 

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 
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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 

ВиК мрежи и съоръжения, външни инвеститори и предадени на 
Община Велико Търново: 

1. „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И КАНАЛ“, находящ се в обхвата 
на улица с О.Т. – О.Т. 2820-2821 по регулационния план на 
гр.Велико Търново (ПИ с идентификатор 10447.506.213 по КК и КР 
на гр.Велико Търново), гр.Велико Търново, Община Велико 
Търново, Област Велико Търново, с дължина на уличния водопровод 
РЕHD ф 90мм – L=76м и дължина на уличния канал РЕ ф 315мм – 
L=80м. 

2. „Уличен канал и външни ВиК връзки за обект със смесено 
предназначение в УПИ XXI, кв.1А по регулационния план на гр. 
Велико Търново“, находящ се на бул.„България, с дължина на 
уличния канал 13м и диаметър ф800мм/SN8(РР тръби) и ВиК връзки: 

Осигуряване на 
необходимото 

количество вода с 
питейни качества. 
Предотвратяване 
замърсяването на 

води и почви. 
Басейнова 
дирекция, 
РИОСВ. 

Намаляване 
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СВО с дължина 6м и диаметър ф90мм(РЕ PN10), СКО с дължина 
12,80м и диаметър ф315мм/SN8(РР тръби).  

 
Инвестиции направени от ВиК „Йовковци“ ООД, гр.Велико 

Търново:  
1. Диспечерска станция, монтирана в ПС „Колю Фичето", гр. 

Велико Търново. 
2. Честотен регулатор, монтиран в ПС „Колю Фичето", гр. 

Велико Търново. 
3. Разходомер с дистанционно отчитане, монтиран за 

„Топлофикация" АД на бул. „Никола Габровски" № 71 А, гр. Велико 
Търново. 

4. Спирателни крана 2 бр. и пожарни хидранта 4 бр., , както 
следва: 1 бр. пожарен хидрант DN 70/80 мм, монтиран на ул. 
„Първа", с. Шереметя - нов ДМА, 1 бр. пожарен хидрант DN 70/80 
мм, монтиран до дъскорезница, с. Вонеща Вода, 1 бр. пожарен 
хидрант DN 70/80 мм, монтиран на център, с. Хотница, 1 бр. 
пожарен хидрант DN 70/80 мм, монтиран на ул. „Георги Живков" № 
5, гр. Велико Търново, 1 бр. спирателен кран DN 150 мм, монтиран 
на вход за гр. Дебелец, 1 бр, спирателен кран DN 300, монтиран на 
ул. „Стоян Михайловски" № 1, гр. Велико Търново, 1 бр. пожарен 
хидрант DN 70/80 мм, монтиран в с. Присово и 1 бр. пожарен 
хидрант DN 70/80 мм, монтиран в с. Къпиново. 

5. Волтманов водомер 2 бр., както следва: 1 бр. волтманов 
водомер DN 80 мм, монтиран в ПС „Картала", гр. Велико Търново и 
1 бр. волтманов водомер DN 150 мм, монтиран на вход за гр. 
Дебелец. 

6. Волтманов водомера с дистанционно отчитане 4 бр., както 
следва: 1 бр. волтманов водомер с дистанционно отчитане DN 25 мм, 
монтиран на ул. „Козлодуй" № 35 А, гр. Велико Търново, 1 бр. 
волтманов водомер с дистанционно отчитане DN 25 мм, монтиран на 
ул. „Христо Ботев" № 84, гр. Велико Търново, 1 бр. волтманов 
водомер с дистанционно отчитане DN 25 мм, монтиран за ОМВ 
посока гр. София на ул. „Магистрална", гр. Велико Търново  и 1 бр. 
волтманов водомер с дистанционно отчитане DN 25 мм, монтиран за 

неблагоприятното 
въздействие 

върху водите, 
РИОСВ, 

Водоснабдително 
дружество 
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ОМВ посока гр. Варна на ул. „Магистрална" №15, гр. Велико 
Търново. 

7. Система за радиоотчитане, 77 бр. водомера с дистанционно 
отчитане DN 32 мм и 12 бр. водомера с дистанционно отчитане DN 
40 мм, монтирани в ЖК „Колю Фичето", гр. Велико Търново. 

8. 3 бр. водомера за дистанционно отчитане DN 25 мм, 
контролер и соларен панел за система за радиоотчет, монтирани в с. 
Малки Чифлик. 

9. Комбинирани водомера 7 бр., както следва: 1 бр. комбиниран 
водомер DN 50/100 мм, монтирна на ул. „Никола Габровски" № 92 за 
„Бритос" ЕООД, гр. Велико Търново, 1 бр. комбиниран водомер DN 
50/100 мм, монтиран на ул. „Никола Габровски" за „Мегапорт" 
ЕООД, гр. Велико Търново, 1 бр. комбиниран водомер DN 50/100 
мм, монтиран на ул. „Дълга лъка", гр. Велико Търново, 1 бр. 
комбинирам водомер DN 50/100 мм, монтиран на ул. „Краков" № 2Б, 
гр. Велико Търново, 1 бр. комбиниран водомер DN 50/100 мм, 
монтиран на ул. „Серес" № 5, гр. Велико Търново, 1 бр. комбиниран 
водомер DN 50/100 мм, монтиран на ул. „България" № 78, гр. Велико 
Търново  и 1 бр. комбиниран водомер DN 50/100 мм, монтиран на ул. 
„Дълга лъка" № 6, гр. Велико Търново. 

10.Честотен инвертор, монтиран в ПС „Момин сбор", с. Момин 
сбор. 

11.Регулатор на изходящо налягане DN 150 мм, монтиран на 
вход за гр. „Дебелец". 

12.Помпи 2 бр. с обща балансова стойност 30 953,04 лв., както 
следва: 1 бр. хоризонтална, едностъпална помпа, монтирана в ПС 
„Акация", гр. Велико Търново  и 1бр. вертикална, многостъпална 
помпа, монтирана в ПС за с. Малки Чифлик. 

13.Водопровод по ул. „Ясен", гр. Велико Търново. 
14.Водопровод по ул. „Георги Бакалов", гр. Велико Търново. 
15.Водопровод по ул. „Първа" - център, с. Вонеща Вода. 
16.Водопровод по „Димитър Найденов" № 109, 111, 113, гр. 

Велико Търново. 
17.Водопровод по ул. „Дълга Лъка", гр. Велико Търново. 
18.Водопровод по ул. „Панорамна", гр. Велико Тътново. 
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19.Водопровод по ул. „Акация" № 2, гр. Велико Търново. 
20.Водопровод по ул. „Трети Март" № 21, гр. Велико Търново. 
21.Водопровод по ул. „Сп. Карпукчиев", ул. „Ю. Гагарин" и ул. 

„Тънджа", с. Ресен. 
22.Водопровод по ул. „Димитър Найденов", гр. Велико 

Търново. 
23.Водопровод по ул. „Мармарлийска", гр. Велико Търново. 
24.Водопровод по ул. „Страцин", гр. Велико Търново. 
25.Канализация по ул. „Цар Калоян", гр. Велико Търново. 
26.Канализация по ул. „Константин Костенечки", гр. Велико 

Търново.  
27.Канализация по ул. „Сан Стефано", гр. Велико Търново. 
28.Канализация по ул. „Краков" 8, гр. Велико Търново . 
29.Сградни водопроводни отклонения 18 бр., както следва: 

сградно водопроводно отклонение по ул. „Мармарлийска" №1, гр. 
Велико Търново, сградно водопроводно отклонение по ул. „Димитър 
Найденов" № 127, гр. Велико Търново, сградно водопроводно 
отклонение за УПИ VII-186, кв. 5, с. Водолей, сградно водопроводно 
отклонение по ул. „Лазурна" № 3 гр. Велико Търново, сградно 
водопроводно отклонение по ул. „Първа" за п.н. 2009131, с. Вонеща 
Вода, сградно водопроводно отклонение по ул. „Първа" за п.н. 
2009115, с. Вонеща Вода, сградно водопроводно отклонение по ул. 
„Първа" за п.н. 2009118, с. Вонеща вода, сградно водопроводно 
отклонение по ул. „Първа" за п.н. 2009117, с. Вонеща Вода, сградно 
водопроводно отклонение по ул. „Първа" за п.н. 2009114, с. Вонеща 
Вода, сградно водопроводно отклонение по ул. „Първа" за п.н. 
2009116, с. Вонеща Вода, сградно водопроводно отклонение по ул. 
„Първа" за п.н. 5014010, с. Вонеща Вода, сградно водопроводно 
отклонение по ул. „Първа" за п.н. 5014062, с. Вонеща Вода, сградно 
водопроводно отклонение по ул. „Първа" за п.н. 5014016, с. Вонеща 
Вода, сградно водопроводно отклонение по ул. „Първа" за п.н. 
5014011, с. Вонеща Вода, сградно водопроводно отклонение по ул. 
„Първа: за п.н. 5014124, с. Вонеща Вода, сградно водопроводно 
отклонение по ул. „Първа" за п.н. 9110907, с. Вонеща вода, сградно 
водопроводно отклонение по ул. „Първа" за п.н. 2009126, с. Вонеща 
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Вода и сградно водопроводно отклонение по ул. „Патр. Евтимий 
Търновски" № 1, гр. Дебелец. 

 
 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 
неблагоприятното 

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. 
 

 

 

 

 

За обект: „Изготвяне на инвестиционен проект за строителство 
и реконструкция на водопровод по бул. „България“  и 
канализационен колектор по бул. „България“, частично по ул. “Бачо 
Киро“, и по ул. „Самуил“ до кръстовището с ул. “Цар Тодор 
Светослав“ – гр. Велико Търново„ е издадено и е влязло в сила  
Разрешение за строеж №158/26.05.2021г.  
Обектът обхваща следните канализационни клонове: 

- Гл. колектор за булевард България, Клон 1, Клон 2, Клон 3, 
Клон 3а, Клон 4, Клон 5 и 5а, Клон 6, Клон 7, Клон 8, Клон 9 с 
диаметри от ф315 мм до ф1000 мм и обща дължина (без дължината 
на сградните канализационни отклонения и тази на заустващите 
тръби на уличните дъждоприемни решетки), възлизаща на 1638 м. 

Обектът обхваща следните водопроводни клонове: 
-  Гл. кл.1, Клон 1, Клон 2, Клон 3, Клон 4, Клон 6А, Клон 7, 

Клон 8, Клон 9, Клон 10, Гл.кл.2 ВЗ, Клон 5, Клон 9 ВЗ с диаметри 
от ф90 мм до ф315 мм и обща дължина (без дължината на сградните 
водопроводни отклонения), възлизаща на 1808 м (без в тази 
дължина да са включени тръбите, захранващи ПХ) 

 

Намаляване 
неблагоприятното 

въздействие 
върху водите, 

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

Ежемесечно за 
безнапорните и 4 

пъти годишно – за 
напорните 

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. 

Басейнова 
дирекция, 

Община Велико 
Търново, РИОСВ 

 Пробовземане и 
определяне на 

водородния показател, 
разтворения кислород, 

окислително – 
възстановителния 

Два пъти годишно 
за напорни 

подземни води и 
четири пъти 
годишно за 
безнапорни 

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. 
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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. 

подземни води 

Биологично 
разнообразие 

Защитени 
територии и 

защитени 
зони 

I.Растителност 
 

Изпълнени проекти за 
озеленяване. 

 

брой, дка, веднъж 
годишно 

През 2021 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 2021 г. на територията на гр. В. Търново са засадени 529 
броя дървесна растителност, 2 000 бр. храстовидна растителност и 
45 000 бр. едногодишни цветя за пролетно и есенно зацветяване, 
включително по проект „Моята градинка“. 

Община Велико 
Търново 

 Опазване на 
консервационно 

значими растителни 
видове. 

 Няма РИОСВ, Община 
Велико Търново 
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 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 През 2021 г. представители на Община Велико Търново не са 
участвали в комисии за приемане на планове за управление на ЗТ и 

Община Велико 
Търново, РИОСВ 
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ЗЗ. 
 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 50 бр. – акация, орех, бор, липа, черница и плодни от видовете 
череша, кайсия, ябълка, вишна, праскова, джанка 

Община Велико 
Търново 

 Изпълнени проекти за 
паркоустройство, 
рекултивация и 

озеленяване 

Брой, дка 
Паркоустройствена 

площ 

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. През месец март 2019 г., ПУДООС 
съгласува представения проект на тръжна документация и през м. 
април, на заседание на УС на ПУДООС е взето решение за отпускане 
на БФП за реализация на проекта. През 2020 г. беше сключен 
договор за осигуряване на финансиране. През 2021 г. се извърши 
техническа рекултивация на депото. Рекултивираната площ е 53 дка. 

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 

Община Велико Търново има сключен договор от месец август 2020 
г. с „Еко Партнърс България“ АД за организиране на система за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки. Освен в гр. В. Търново, 
системата е въведена и функционира в още 13 населени места на 
територията на Общината: гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Ресен, с. 
Самоводене, с. Шереметя, с. Малък Чифлик и с. Арбанаси, с. Балван, 

Община Велико 
Търново 
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с. Ново село, с. Леденик, с. Присово, с. Шемшево, с. Беляковец. 
Разположени са цветни контейнери на общо 173 точки, като 
разделно събраните отпадъци от тях се транспортират на 
сортировъчна площадка, след което се извършва тяхното 
оползотворяване. Цветните контейнери са тип „иглу“, които са по-
ефективни при ограничаване изхвърлянето на битови и строителни 
отпадъци в тях, както и ограничаване на замърсяването извън 
контейнерите.   
Основните затруднения за доброто функциониране на системата, са 
използването на контейнерите от търговски обекти, които изхвърлят 
обемни отпадъци и тава води до бързо запълване на контейнерите. За 
такъв тип отпадъци от фирми има друг ред за третиране и 
оползотворяване  -  предаване директно на фирми, занимаващи се с 
дейности по отпадъци.  
В гр. В. Търново са поставени контейнери за събиране на текстилни 
отпадъци и обувки от домакинствата – 10 бр. контейнери. Събраното 
количество за 2021 г. е 128,74 т. През 2021 г. от поставени 
контейнери за събиране на дървесни отпадъци, са събрани 171,140 т. 
От м. декември 2019 г. Общината има сключен договор с фирма за 
изграждане на система за събиране на едрогабаритни отпадъци – 
разполагане на 11 бр. специализирани контейнери в различни части 
на града, които се обслужвани по определен график. Събраното 
количество едрогабаритни отпадъци през 2021 г. е 304,02 т. 
По проект „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново“ в големите населени места на 
територията на Общината е изградена система за разделно събиране 
на зелени отпадъци, от които се получава компост. 
На територията на община Велико Търново са разположени 109 броя 
кафяви контейнери за биоразградими отпадъци и 152 броя зелени 
контейнери за събиране на зелени отпадъци. Контейнерите се 
обслужват по график от ОП „Зелени системи“ с 2 бр. 
специализирани камиони. Кафявите контейнери и един от 
сметосъбиращите автомобили са закупени със средства, освободени 
по реда на Наредба №7 за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране 
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на отпадъци, във връзка с подобряване на системата за разделно 
събиране на биоразградими и зелени отпадъци. Разделно събраните 
отпадъци от зелените и кафявите контейнери, както и зелените 
отпадъци от поддръжката на паркове градини и обществени 
територии от гр. Велико Търново, се извозват до Регионалната 
система за управление на отпадъците, където подлежат на 
компостиране. Биоразградимите отпадъци образувани от 
почистването и поддържането на паркове и междублокови 
пространства също се събират разделно и се предават за 
понататъшна обработка в РСУО.  През 2021 г. в община В. Търново 
са събрани 1168,72 т зелени отпадъци, които са постъпили за 
компостиране. 
В изпълнение на чл.19, ал.3, т.9 от Закон за управление на 
отпадъците, Община Велико Търново е сключила договор с „БалБок 
Инженеринг“ АД за организиране на мобилни събирателни пунктове 
за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци от 
домакинствата. През 2021 г. са проведени 3 кампании в гр. В. 
Търново, като общото количеството събрани опасни отпадъци от 
домакинствата е 2141,98 кг. 
През 2021 г. са проведени и 3 кампании за събиране на ИУЕЕО, 
НУБА и ИУГ, като събраните количества са следните: 
ИУЕЕО – 6000 кг; НУБА – 160 кг, ИУГ – 2600 кг. 
В изпълнение на чл.19, ал.3, т.11 от Закон за управление на 
отпадъците Община Велико Търново е сключила договор с „Еко 
Феникс“ ЕООД за осигуряването на площадка за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други. Такава площадка 
има и на територията на РСУО – Велико Търново. 
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 Количества събрани и 
предадени за 

оползотворяване и 
рециклиране от 

общото количество 
образувани отпадъци. 

Тон, код на 
отпадъкът 
Ежегодна 
отчетност 

„Еко Партнърс България“ АД - 2021 г: 
 

 Код  Наименование Събрани  Отсортирани 
150101 Хартиени и 

картонени опаковки 
234,680 т 85,900 т 

150102 Пластмасови 
опаковки 

56,600 т 

150104 Метални опаковки 0,440 т 
150107 Стъклени опаковки 56,480 т 

  

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 2021 г. са констатирани и почистени 62 новообразувани 
нерегламентирани сметища върху общинска територия на обща 
площ от 95 дка.  

Съставени са 15 бр. АУАН за нерегламентирано изхвърляне на 
отпадъци. 

Община Велико 
Търново, РИОСВ 

 Закрити 
нерегламентирани 

сметища за битови и 
строителни отпадъци 

дка, брой на 
полугодие 

  През 2021 г. са констатирани и почистени 62 новообразувани 
нерегламентирани сметища върху общинска територия на обща 
площ от 95 дка. 

 

Община Велико 
Търново, РИОСВ 

Вредни 
физични 
фактори 

Мониторинг на 
шумовите нива 

Ежегодно През 2021 г. е извършен мониторинг и е изготвена оценка от 
РЗИ – Велико Търново на шумовото натоварване в гр. В. Търново, 
причинено от основния източник на шум в урбанизирана среда – 
автомобилният транспорт. 

Броят на пунктовете, тяхното разположение и разпределение са 
определени, съгласно Методика за определяне на броя, 

Община Велико 
Търново, РИОСВ 
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разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на 
шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията 
на шумовите нива, утвърдена от Министъра на здравеопазването, 
влязла в сила през 2007 г. Броят на пунктовете за наблюдение през 
2021 г. в гр. В. Търново са 18 бр. Мониторингът и контролът на 
шума в околната среда е извършен съгласно действащата 
нормативна уредба.  

Съгласно предоставена информация от РЗИ – Велико Търново, 
мониторингът на шума през 2021 година показа, че от проведените 
90 измервания на уличен шум, 60 (66,67 %) са със стойности над 
нормите. От тях: 36 измервания са в пунктове, разположени на 
територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен 
трафик при еквивалентно ниво на шума 60 дБ(А) и 20 измервания в 
пунктове на територии, подлежащи на усилена шумозащита (11 в 
жилищни зони и територии при еквивалентно ниво на шума от 55 
дБ(А) и 9 в зони за обществен и индивидуален отдих, зони за 
лечебни заведения и санаториуми, зони за научно-изследователска и 
учебна дейност при еквивалентно ниво на шума 45 дБ(А); 4 – 
пунктове на териториите с промишлени източници на шум при 
еквивалентно ниво на шума  от 70 дБ(А). 

В сравнение с 2020 г., обобщеният анализ на резултатите от 
измерванията на шума през 2020 г. показва следното: 

- Осредненото средногодишно еквивалентно ниво на шума за 
гр. В. Търново се запазва почти същото  (64,11 дБ(А) за 2020 г. и 
65,05 дБ(А) за 2021 г.) 

- Във всички пунктове, разположени на територии, подлежащи 
на усилена шумозащита с изключение на един пункт са 
регистрирани еквивалентни нива на шума над нормативно 
определените стойности от 45 дБ(А) и 55 дБ(А) 

- Измерените еквивалентни нива на шума в наблюдаваните 
пунктове, разположени на територии с промишлени източници на 
шум, не надвишават граничните стойности на нивата на шума, с 
изключение в един пункт. 

- В 8 от наблюдаваните пунктове стойностите на 
еквивалентните нива на шума се увеличават с 1 – 5 дБ(А), а в 3 от 
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Приложение: Становище  №80-228-15#1/15.03.2022 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. 
 

пунктовете намаляват с 1-3 дБ(А).   
- Интензивността на автомобилното движение намалява за гр. 

В. Търново– от 808 МПС/час за 2020 г. на 739 МПС/час за 2021 г. 
След направения анализ на акустичната обстановка  през 2021 

г. се забелязва, че продължава неблагоприятната тенденция на 
измерени наднормени еквивалентни нива на шума на територии, 
подлежащи на усилена шумозащита и на територии, подложени на 
въздействието на интензивен автомобилен трафик.  

Контролът на шума в околната среда от обекти, източници на 
шум се осъществява от Регионална здравна инспекция – В. Търново. 

 
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 
наследство 

Наблюдения от 
археолози при 

строителството на 
терени, включени в 

Археологичната карта 
на България 

По време на 
извършване на 
изкопни работи 

Наблюдението по този индикатор не е отговорност на Община 
Велико Търново. 

Исторически 
музей  

Велико Търново 
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TBO HA OKOJilIA TA CPE,l(A H BO)l;HTE 

(;:,) 14g l·hx. N!!l592\Y.'./.' ...••.•• , _ 

.l(O 
)l-P HI-DK. 
KMETHAOli 
rP.BEJilIK 
IlJI. MAIDC 

Ha Barn H 2 

CIIEK[(H.H no OKOJIHATA CPE,l(A H BO)(llTE- BEJIHKO ThPHOBO 

0THOCHO: ,, )J.eHHeT0 H KOHT})0Jia npH npHJJaraHeTO Ha 06m YC'fPOHCTBeH IL1aH 
Ha 061UH BeJIHKO TbpHOBO, BK.lllOl{JUeJIH0 Mepiane 3a npe,UOTBpanlBaHe, HaMaJI}!BaHe mm 
Bb3M0 0 H�-ffl,JIHO OTCTpaH . .l:J:BaHe Ha npe,unonaraeMHTe tte6,1aronpIDITHH Il0Ci1e;ucTBIDI no 
Bpe Ha npm1araHero Ha nnaHa, c nepH0JJ.J11rnocna, onpe,IJ,eJJeHa B CTaHOBHllle no EO N!! BT-
01-EO/2010 r. Ha PHOCB - Be.1HKO TbpHOB0"

YBA)KAEMH rOCilO)lHH IlAHOB, 

CJie)l nperne,IJ, Ha npe,!lCTaBeHIDI OT Bae ll.0KJla)l c BX • .N!! 1592( 4 )/30.03 .2022 r., H3pa3.8BaMe 
CJIC,llH0TO CTaHOBHW.C: 

,UoKJiaJJ.bT 01'pa3.8Ba pe3y JlTaTHTe OT Ha6JIIO)J.CHHeTO H KOHTp0Jia npH npHJiaraHeT0 Ha O6w. 
YC'fPOHCTBeH nnaH Ha O6W.HHa Be,111Ko TbpHOBO (OYilO), BKJllOlfHTe.nHo H H3llMHeHHeT0 Ha 
Cb0TH0CHMHTe MepKH 3a npe,n0TBpaTHBaHe, mlMa.'UIBaHe HJlH Bb3MO)KH0 H�-ffhJIH0 
0TCT})aH.8BaHe Ha npe,!lnOJ1araeMHTe ne6J1aronpmnHH nocne,ncTBH51 no apeMe Ha npHnaraHero Ha 
rniaHa, onpe.ueneHH B ropeuHrnpaHOTO cTaHOBHW.e Ha JJ.HpeKTopa Ha PHOCB - BeJIHKO TbpHoso. 
OT npeJJ.0CTaBeHaTa B JJ;0K.llaJJ.a HHq)OpMaum1 CTaBa SICH0, qe He ca yCTaH0Bem1 3Haq11TeJIHH 
0TpH[(aTeJIHH Bb3,!lCHCTBH,I Bbpxy HJIK0li OT K0Mil0HCHTIUe HIHJIH q>aKTOpHTe Ha OK0.1Ha:ra cpe,na. 
3a H,IK0H OT MepKHTe 11 HH,ll.HKaT0pHTe O6W.HHa BenHKO TbpHOBO e npe,nnpHeJia CJie)lHHTe 
.neHCTBHa: 

• I,faroTBeHa e ,.AKTYaJIH3a[(Hil Ha IlporpaMaTa 3a HaMaJI.8BaHe Ha CMHCHHTe H ,llOCTHraHe
Ha yCTaHOBeHHTe H0pMH 3a q>HHH npaxoBH 11acrnuH B aTMOCtpepHHSI B1>3.IzyX Ha o6UJ,HHa BeJIHKO 
T1>pHOBO 3a nepHo.n.a 2021 - 2025 r.", np11era c PeweHHe N2487 OT 25.02.2021 r. Ha 
BeJlHKOTbpHOBCKH.sJ o6m;HHCKH CbBeT; 

- l'.13Il'hJIHeHH ca 31 npoeKTH H ,l:(eifHOCTH 3a peK0HCT})yxuHH Ha CbOpb)KeHHSI Ha
CbUJ,ecrByaaw,aTa Bo,nonp0B0.l].Ha Mpe'.iICa Ha TepHT0pH}!Ta Ha o6m;HHa BeJIHKO TbpHOBO, B T. l{. H 
H3rpa)l{JlaHe Ha H0BH B0.ll.0ilpOB0.U:HH 0TK,10HemUI; 

- Ilpe3 2021 r. Ha TepHTOpHSITa Ha rp. BeJIHKO TbpHOBO ca 3aCaJJ.CHH 529 6po11 ,U'hpBeCHa
pacr1ue,1H0CT, 2 000 6po;i: xpaCT0Ba paCTHTeJJH0CT H 45 000 6pog e,nH0T0.l].HlllHH UBen1 3a 
npOJieTH0 H eceHHOT0 3a[(BeTHBaHe, BKJIIO'IHTCJIHO no npoeKT ,,M051Ta rpMHHKa". 3eJieHaTa flJIOW. 
B yp6aHH3HpaHaTa TepHT0pHH Harp. BemfKO TnpHOBO e 8,35 m2IX<HTeJ1; 

- C1,c 3anoae,n N!!474/11.08.2016 r. Ha ;1;i,1peKTopa Ha PHOCB- Ben11Ko TbpHOBO e cnp;i:Ha
eKCflJI0aTaUHHTa Ha ,!l.eno 3a Heonacmt. 0HTOBH 0Tila,/lbUH B C. lllepeMeT.!I. f1pe3 MapT 2019 r., 
Ilpe,Ll11pmITHeTO 3a ynpaBJieHHe Ha .ueHH0CTHTe no ona.3BaHe Ha oKonHaTa cpe,ua (IlY,UOOC) 
CbrnacyBa npe,llCTaBeHH.SI npoeKT Ha 1'p'b)KHa .D.0KYMCHTa[(HH H npe:3 M. anpHJI, Ha 3aCe,liaHHC Ha 
YnpaBHTeJrnm1 CbBeT Ha f1Y,UOOC e B3eT0 peweHHe 3a omycKaHe Ha 6e3Bb3Me3.D.Ha cp11HaHCOBa 
Il0MOlll 3a peaJIH3aUHSI Ha npoeKTa. Ilpe3 2020 r. e CK.lIIOlfeH ,/lOfOB0p 38 0CltrypSIBaHe Ha 
q>HHaHCHpaHe. Ilpe3 2021 r. e H3B'hpIIJeHa TeXHH'leCKa peKyJITHBal{HSI Ha .n.en0TO. 
PeKy,1THBHpaHaTa IlJI0W: e 53 ,llKa; 

- CHCTCMaTa 3a pa3JJ.eJIH0 C'h6HpaHe Ha orna.n1:,u11 OT 0ilaK0BKH e B'hBe)],eHa 11
q>yHKl{HOHHpa B rpa,!l0BeTe BeJIHKO T1>pHOBO, ,Ue6eneu H KHJ1mpapeso, KaKTo H B CeJiaTa PeceH, 





06p1>maMe BHHMam1e, qe c1,rnactto pa:mope,n.6aTa Ha qJI. 30, arr .3 oT Hapeo6ama 3a EO,
)lOK.lla.rt'hT CJJe,usa ,ua 61>.ile npe,nOCTaseu ea oomecTsee )locnn, BT. 11. ,ua 61.,ue ny6JIHKYBau 
Ha HHTepueT CTpaUHl{aTa ea OOlllHHaTa. 

C YBa)KeHHe, 

HIDK. MA5I p A):{EBA /�I A \___, ,t;upeKIIWp na PHOCB -IB'"fr•
1

So<OTK. 

t-" 

5002 rp. BeJ111Ko Ti,peoeo, tiyn. "HHKOJill ratipo11t:xe" X• 68, n.K.l 1 
Te,1: (+359 62) 620 358, <Pai."C: {+359 62) 62.3 784 

e,.mail: riosvt-vt@riosvtorg, www.riosvt.org 
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�= 
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