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ВЪВЕДЕНИЕ  

Настоящата „Програма за опазване на околната среда на община Дряново 2014-

2020 г.“ е разработена във връзка с изпълнението на договор № 34/19.03.2014 г. по 

проект № 13-13-68/12.11.2013г. „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Настоящата програмата е 

разработена съгласно изискванията на националното законодателство и чл. 79 от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се явява основен документ за 

реализиране на Националната екологична политика на местно ниво.  

Разработката на стратегията предполага: 

 съобразяване с новите цели и приоритети, както и с финансовите условия 

на политиката за сближаване на ЕС през периода 2014 - 2020 г. и 

предвижданията на оперативните програми, които ще бъдат разработени 

в тази стратегическа рамка; 

 съобразяване с приоритетите на Националната стратегия за околна среда; 

 формулиране на цели и приоритети на развитие с ясни териториални 

измерения и въздействие, както и съответстващи на потенциала и 

перспективите за развитие на общината; 

 ефективна координация и допълване на секторните цели и приоритети за 

развитие на община Дряново;  

 включване на всички заинтересовани страни и партньори в плановия 

процес и осигуряване на публичност, прозрачност и информация при 

изпълнението на стратегията; 

 развитие на административния капацитет за стратегическо планиране, 

програмиране и управление на проекти, включително прилагане на 

иновативни управленски практики и стратегии за ефективна координация 

на политики и инструменти за развитие на община Дряново; 

Период на действие – Стратегията се разработва за 7-годишен период, който 

съвпада с периода на действие на Общинския план за развитие за периода 2014-2020. 

Значими национални и европейски документи за околна среда, с които 

Стратегията за управление на околната среда на община Дряново е съобразена, 

са: 

 Стратегия „Европа 2020” на ЕС; 

 Зелената книга за териториално сближаване; 

 Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г.; 

 Интегрираната морска политика на ЕС, както и от други документи в тази 

връзка, разработени и приети на национално ниво от МРР и МОСВ, от 

басейновите дирекции, от местните власти и от местни асоциации; 

 Национална програма за развитие България 2020; 
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 Секторни стратегии за развитие, покриващи частично или изцяло периода 2014-

2020 г. в сферата околната среда.   

 Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално 

развитие (2012-2022 г.), Регионални планове за развитие на районите ниво 2 

(2014-2020 г.), Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.), Общински 

планове за развитие (2014-2020 г.); 

 Официална статистическа информация от: Министерството на околната среда 

(МОСВ), Изпълнителната агенция за околна среда (ИАОС) , Евростат, държавни 

и регионални агенции, държавни комисии, териториални и регионални служби 

на органите на изпълнителната власт и други официални източници. 

Общинската програма и планът за действие следва да се считат като отворена 

система, в която периодично да бъдат отразявани промените произтичащи от промяна 

на законодателството и приоритетите в региона. При определяне на приоритетите в 

настоящата програма за различните сектори на околната среда са съблюдавани 

насоките на съответните национални програми и стратегии, в съответствие с 

Инструкцията на МОСВ. В допълнение, в процеса на разработване на програмата са 

взети предвид и водещите принципи, възприети на Конференцията за устойчиво 

развитие и околна среда на ООН, известен като Рио ´92, а именно: 

 

 Тези фундаментални принципи са в основата на всички политики, програми и 

действия, насочени към опазване на околната среда на всички нива – международно, 

национално, регионално, местно. Те са в основата и на настоящата Програма за 

опазване нa околната среда на община Дряново, която се явява естествено продължение 

на провежданата от общинската администрация политика в областта на околната среда. 

По отношение на избраният подход за разработването на програмата, то той изцяло 

съответства на утвърдените с решение на Колегиума на Министерството на околната 

среда и водите на 29.11.1999 г. методични указания. Основният използван метод в 

разработката е стратегическо планиране, почиващо на SWOT анализ. Настоящата 

  
Принцип на превантивните мерки, основаващи се на най-добрите 
съществуващи научно-технически постижения, с цел да се намалят 
рисковете за хората и околната среда 

Принцип “Замърсителят плаща”, който означава, че на всички нива 
разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното 
замърсяване се носят от отговорните за причиняването им 

Принципът, че защитата на околната среда е обща задача за 
правителствата, гражданите и промишлеността, осъществявана чрез 
сътрудничество между тях 

Принципът на интегрирането, който означава, че опазването на 
околната среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно 
и че екологичните аспекти трябва винаги да се вземат предвид при 
оформянето и прилагането на политиките в много други области, като 
транспорта, енергетиката, промишлеността, селското стопанство и др. 
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програма е съобразена и с основните стратегически цели, които се залагат в Общинския 

план за развитие за периода 2014-2020 г., който се разработва паралелно, както и с 

Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни 

източници и биогорива на община Дряново за периода 2014-2017 г. В рамките на 

проекта беше проведен и работен панел, свързан с обсъждане на спецификата и 

стратегическата рамка на програмата, както и анкетно проучване сред участниците. 

Важно е да се отбележи, че програмата е съобразена с изразените по време на работния 

панел мнения и предложения с цел включване на всички заинтересовани страни. 

Програмата цели да осигури разумен баланс между административните и пазарно-

ориентираните икономически регулатори, като в максимална степен използва  

представения интегриран подход за координация и взаимодействие на структури, 

ресурси и усилия. 

Решаването на възникналите екологични проблеми ще се основава на 

принципите на устойчиво развитие, предотвратяване на замърсяванията, последващо 

отстраняване на възникналите вреди, прозрачност в процеса на вземане на решения, 

съхраняване на биоразнообразието и приоритетните местообитания за идните 

поколения и търсене на отговорност от замърсяващите околната среда граждани, 

производители и потребители. Настоящата програма ще бъде базирана основно на 

принципа на устойчивото развитие, поради възприетото през последните 20 години 

схващане за неговата роля. Концепцията за устойчиво развитие възниква като резултат 

на осъзнаването на необходимостта от конструктивни идеи за преодоляването на 

негативните явления в съвременното общество, застрашаващи човечеството от 

екологична катастрофа и социална дезорганизация. В този смисъл тя е своеобразен 

отпор на съществуващите в обществото норми съдържащите се в тях образци и модели 

на поведение.  

Самата концепция за устойчивото развитие е приета на Конференцията на ООН 

за околна среда и развитие в Рио де Жанейро през 1992г. и формулира новите 

принципи за организиране на дейностите в обществото. Приетият по време на 

конференцията план за действие на ООН „Дневен ред 21“, отрежда много важна роля 

на местните власти в процеса на вземане на решения за околната среда - те са най-близо 

до хората, най-близо до проблемите и в много случаи най-близо до решенията. Тези 

световни тенденции са отразени в достатъчна степен и в националното ни 

законодателство. В Закона за опазване на околната среда, чл.79  ал.1 гласи: „Кметовете 

на общини разработват програми за опазване на околната среда за съответната община 

в съответствие с указания на министъра на околната среда.” Именно поради това ролята 

на Програмата за опазване на околната среда на община Дряново е водеща стремейки 

се към повишаване качеството на взетите решения и тяхното изпълнение, като от 

особена важност е и участието на пряко засегнатите групи от населението при 

взимането на решения в областта на околната среда, поради което и беше организиран 

работен панел във връзка с разработването на програмата. 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

В контекста на разработения от Министерство на околната среда и водите 

(МОСВ) документ „Определение и цел на общинските програми за опазване на 

околната среда и стратегическото планиране като подход“, настоящата програма следва 
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да бъде разработена по метода на стратегическото планиране и да формира адекватна 

екологична политика на общината. Важно е да се отчетат влиянието на икономическите 

и социалните интереси в обществото и да се създадат условия за устойчиво развитие на 

общността като цяло. В тази връзка, основната цел на настоящата програма е запазване  

доброто състояние на околната среда, подобряване системата за управление на 

отпадъците и развитие на туризма. Програмата сама по себе си представлява 

комплексна разработка по проблемите, свързани с опазване на околната среда и 

включва всички нейни компоненти – въздух, води, почви, биологично разнообразие, 

както и факторите  /заплахите/  които оказват влияние върху състоянието им – 

урбанизация, шум, отпадъци и човешката дейност – енергия, транспорт, промишленост, 

земеделие, горско стопанство, туризъм. 

Основните политики и методи, чрез които община Дряново ще се стреми към 

постигането на горепосочената цел са следните: 

 Идентифициране на приоритетните екологични цели и обединяване на 

усилията на  различните заинтересовани страни за тяхното постигане; 

 Формиране на адекватна екологична политика на Общината съобразена с 

наличните ресурси; 

 Ефективно и целесъобразно използване на наличните природни ресурси, 

целящо тяхното максимално опазване; 

 Обединяване усилията на общинските органи, предприятията, 

обществеността, неправителствените организации на територията на 

общината при вземане на решения за околната среда и в последствие при 

изпълнението им; 

 Оптимално използване на ограничените финансови и човешки ресурси за 

решаване на приоритетните екологични проблеми. 

 

АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА   

1. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ, КЛИМАТИЧНИ И ТЕРИТОРИАЛНО-

АДМИНИСТРАТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ  

Спрямо административно-териториалното деление на Република България, община 

Дряново се включва в състава на област Габрово. Разположена е в южната част на 

Северен централен район за планиране. Граничи с общините Трявна, Габрово, 

Севлиево и Велико Търново. Общината е разположена на площ от 248,5 км
2
, което е 

близо 0,22 % от територията на страната. От общата й площ близо 60% е заета от 

земеделски територии, 32% - от горски територии, 6% - от водни площи, 1% са 

териториите, заети за транспорт и инфраструктура и едва 0,6 % - от населени места и 

урбанизирани територии. 

1.2. РЕЛЕФ 

Релефът в община Дряново се определя от геоложкото развитие на Предбалканския 

физикогеографски район. Според природно-географската подялба на България, 
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общината попада в Средната подобласт на Предбалкана. Релефът е разнообразен, силно 

разчленен и пресечен. Наблюдават се поредица от долини, прорязани от дерета и 

оврази, тесни ридове и била със стръмни склонове. Надморската височина варира от 

180 м. н. в. до 640 м. н. в. Хоризонталното разчленение на релефа варира от 1,5 до 3 км., 

а вертикалното от 100 до 200 м. Най-високата точка е „Минин чукар” с надморска 

височина 704 м., разполовена на платовидното възвишение „Стражата”. 

Общината е разположена върху карстов терен, определящ наличието на множество 

пещери, понори, въртопи и кари. Оформени са група от пещери („Андъка“ и 

„Поличките“), от които с най-голямо значение е пещерата „Бачо Киро“. 

Административният център на общината се характеризира с линеарна 

конфигурация, разположен по долината на р. Дряновска. Надморската му височина е от 

234 до 300 м. Градът е обграден от множество ридове и хълмове. 

1.3. ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ  

Община Дряново е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Съществуват няколко 

строителни кариери, основно за камъни. Едва 138 дка от територията на общината е за 

добив на полезни изкопаеми и кариери, което е около 0,05 % от общата й площ. По 

настоящем действаща е само една кариера в село Скалско.  

1.4. ПОЧВИ 

По територията на община Дряново не се наблюдава голямо почвено разнообразие 

и като цяло почвите не са особено плодородни. Основната преобладаващата почвена 

покривка е от сиви горски почви. Сивите горски почви се образуват в условията на 

умереноконтинентален климат и имат ясно изразен хумусен хоризонт. Притежават 

неблагоприятни физикомеханични свойства. Почвеният пласт е тънък с пепеляв цвят. 

По долините на реките има наличие на алувиални и делувиални почви, предимно по 

поречието на река Янтра и река Дряновска. Намират се на заливните тераси на реките и 

са богати на скални материали и хумусни вещества. На места се наблюдава присъствие 

на хумусно-карбонатни почви (рендзини). 

1.5. КЛИМАТ 

Климатът в общината е умерено-континентален. Лятото е горещо със средна юлска 

температура около 21° С, а зимата е студена със средна януарска температура 1,3° С. 

Средната годишна температура е 10° С. Преобладават западните, северозападните и 

североизточни ветрове, ориентирани по речните долини. Средната скорост на вятъра е 

около 1 м/сек. Има наличие на прояви на някои местни типове вятър – планинско-

долинен и бора. При южните ветрове снегът бързо се топи и заедно със стичащите се 

води и пролетни валежи понякога причиняват големи наводнения. Реките Дряновска и 

Янтра често излизат от коритата си. През лятото при издигането на въздушните маси в 

Предбалкана, обикновено се поражда мощна гръмотевично – дъждовна облачност. 

Валежите са с летен максимум, зимен минимум и средногодишен обем от 750 мм. 

Най-много валежи падат през месеците май-юни, а най-малко през месеците януари и 

февруари. Районът се характеризира с най-висока за страната годишна 

продължителност на слънчевото греене и липсващи мъгливи дни. Издигането на 

настъпващите неустойчиви въздушни маси през лятното време са причина за 

развитието на гръмотевично-дъждовна облачност, която поражда поройни валежи и 
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градушка. Този характер на летните валежи се отразява неблагоприятно върху климата 

и става причина за интензивните ерозионни процеси по склоновете, както и за 

прииждането на реките. 

1.6. ВОДИ  

Територията на общината се отнася към хидроложката област с 

умереноконтинентално климатично влияние. По територията й протичат реките Янтра, 

Дряновска и техните многобройни притоци, от които Андъка, Рамадана, Мала дрянка и 

други. Те попадат в Черноморската отточна област като притоци на река Дунав. Река 

Янтра (286 км.) е втора по големина река на Дунавската водосборна област в България. 

Тя се използва за напояване и отделни промишлени дейности. На река Янтра са 

изградени две водни електрически централи - ВЕЦ „Янтра” и ВЕЦ „Каломен”. 

Територията на общината се пресича и от Дряновската река и нейният приток - река 

Андъка, които проломяват Страженското възвишение, образувайки живописни и 

трудно проходими проломи. Реката се всича силно в баремските варовици и формира 

скаровидна долина.  

На голяма дълбочина край речните тераси има наличие на подпочвени води. 

Тяхната минерализация варира на места между 200 – 1000 мг/дм3, а твърдостта им е 

средна. На територията на общината са известни два минерални извора - в близост до 

селата Чуково и Маноя. Поради малкия и силно променлив през различите сезони 

дебит (0,5 л/сек) изворите не са регистрирани като значими. 

1.7. КМЕТСТВА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА  НА 

ОБЩИНАТА  

Селищната структура на община Дряново е съставена от 63 населени места, от 

които 1 град и 62 села. Град Дряново е административен, културен и социално-

икономически център в общината. Урбанистичната мрежа е равномерно разпределена в 

пространствената структура на общината, като средната гъстота е по-ниска от тази на 

областта – 34,8 кв.км. на едно селище при средна за страната от 59,3 кв.км. В 

йерархичната система от градове-центрове на България, град Дряново е представен 

като малък град, център с общинско значение за територията на общината от 4-то ниво. 

Като част от тази система той е градивен елемент от урбанистичната мрежа в макро-

пространствената структура на областта. На таблицата по-долу са представени 

кметствата и населените места в общината по кметства. 

 

КМЕТСТВА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНАТА ПО КМЕТСТВА 

 

№ Административен център / кметство / 

кметски наместничества 

Населени места 

1 Административен център – град Дряново Гърня,  

Муця,  

Крънча 
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 КМЕТСТВА 

1 с. Гостилица с. Гостилица 

2 с. Царева ливада Царева ливада,  

Искра, Куманите, Сяровци, Бочуковци, 

Горни и Долни Върпища, Джуровци, 

Доча, Косилка,  Нейчовци, Станча, 

Добрените, Къртипъня  и Пърша 

 

  3 с. Ганчовец Ганчовец,  

Руня, Саласука, Зая и Геня 

 КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА 

1 с. Скалско  

2 с. Караиванца Караиванца, 

 Геша, Ритя, Балалея 

3 с. Денчевци Денчевци, 

 Пейна, Чуково, Плачка, Каломен; 

4 с. Керека Керека, 

 Балванци, Еленци, Длъгня, Туркинча, 

Катранджии, Гоздейка; 

5 с. Соколово Соколово, 

Маноя, Косарка 

6 с. Радовци Радовци, 

 Малки и Големи Българени, Дурча, 

Шушня, Глушка, Билкини, Раданчето, 

Петковци, Игнатовци, Банари, 

Сухолоевци, Русиновци,  Кукля, Горни 

и Долни Драгойча; 

7 с. Славейково с. Славейково 

8 с. Янтра с. Янтра 

Табл. 1.7.1. Кметства и населени места в общината по кметства (Източник: Община 

Дряново) 
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2. ОКОЛНА СРЕДА  

2.1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

(КАВ) 

Опазване чистотата на атмосферния въздух е от изключителна важност, тъй като 

пряко влияе върху човешкото здраве. В тази връзка основните замърсители в 

атмосферния въздух вредни за човешкото здраве, дефинирани като такива от 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) са следните: азотен диоксид, серен 

диоксид, общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10), бензен, олово, кадмий, арсен, 

полиароматни въглеводороди (ПАВ), толуол, стирол, амоняк, фенол и серовъглерод. 

Следвайки Закона за опазване на околната среда, МОСВ е разработило Националната 

система за мониторинг на околната среда (НСМОС), която осигурява своевременна и 

достоверна информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, 

въздействащи върху нея, въз основа на която се правят анализи, оценки и прогнози за 

обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни 

въздействия. Качеството на атмосферния въздух /КАВ/ се оценява чрез норми, т.е. 

определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в 

атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 

1 година), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни 

въздействия върху здравето на населението и /или околната среда, като тези нива 

следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат 

превишавани. Поради ниския потенциал за замърсяване и наблюдаваното добро 

качество на въздуха, община Дряново не е включена в Единната система за наблюдение 

и контрол на атмосферния въздух. Като цяло качеството на атмосферния въздух в 

населените места се регулира с Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,бензен, въглероден оксид и 

озон в атмосферния въздух, издадена от Министерството на околната среда и водите и 

Министерството на здравеопазването, в сила от 30.07.2010 г. (Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 

2010г.) и Наредба за изменение и допълнение на Наредба№14/1997г. за норми на 

пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух 

(ДВ.бр.88/97, бр.46/99, бр.8/02, бр.14/04). В съответствие с изискванията на Наредба № 

7 към Закона за чистотата на атмосферния въздух, Община Дряново попада в Х-ти 

район за оценка и управление качеството на атмосферния въздух: общините, 

класифицирани по чл.30 ал.1 т.4,  райони, в който нивата на замърсяване не превишават 

долните оценъчни прагове, не разполагат със стационарен пункт за контрол на 

качеството на атмосферния въздух. Епизодичните измервания на атмосферния въздух в 

общината показват, че съдържанието на всички наблюдавани параметри е значително 

по-ниско от допустимите по горните наредби. Контролът на територията на общината 

се извършва от РИОСВ-Велико Търново, като през последните години не са правени 

изследвания с мобилна станция. Все пак през зимните месеци има локални 

замърсявания причинени от повишеното използване на въглища и дърва за отопление 

от местното население. В близост до по-големите пътни артерии също се наблюдават 

локални замърсявания,  но като цяло качеството на атмосферния въздух в общината е 

много добро поради липсата на производствени мощности и наличието на множество 

горски територии, като не се окачват значителни промени през следващите няколко 

години. Съществуващите източници на емисии са с незначителна мощност и са с 

локален характер. 
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2.2.  ВОДНИ РЕСУРСИ 

Водните ресурси в общината се формират от преминаващите през територията 

реки Янтра (водоприемник ІІІ-та категория)  и Дряновска (водоприемник ІІ-ра 

категория), с притоците Андъка, Рамадана, Мала Дрянка и др. Дебитът на тези реки е 

малък и се характеризират с дъждовно-снежен режим с пролетен максимум и есенен 

минимум на оттока. Най-голяма е р. Янтра /286 км./, която се явява и втората по 

големина река на Дунавската водосборна област в България. Тя се използва за 

напояване и отделни промишлени дейности. На река Янтра има изградени две водни 

електрически централи – ВЕЦ „Янтра“ и ВЕЦ „Каломен“.  

 

2.2.1. МОНИТОРИНГ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ 

За анализ на състоянието на водните тела се извършва мониторинг на водите. 

Съществуват няколко вида програми за мониторинг - контролен, оперативен и 

проучвателен. Съгласно чл.169, ал 2 от Закона за водите, Басейновите дирекции 

изработват и предлагат за утвърждаване програмите за мониторинг, като 

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 в концентрацията на наблюдаваните замърсители като 

емитери, които заустват в реките. При оценката на химичното състояние на 

повърхностните водни тела, са разглеждани т.нар. приоритетни вещества като са 

съпоставяни с определените стойности на стандартите за качество, въведени от 

Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 

година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на 

политиката за водите, транспонирана в Наредба за стандарти за качество на околната 

среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.  

Рамковата Директива за водите (РДВ) въвежда нов подход в управлението на 

водите, като въвежда екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи 

структурата и функционирането на водните екосистеми. За целите на анализа на 

антропогенното въздействие и натиск и определяне на състоянието на водите, съгласно 

РДВ, е приета т.нар. условна класификационна система за качеството на водите. 

Съгласно нея екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет 

класа: много добро, умерено, лошо и много лошо.  

На територията на община Дряново са разположени част от водосборите на 

няколко повърхностни водни тела в поречието на река Янтра:   

1) BG1YN900R015 – р. Янтра от с. Янтра до землището на с. Гостилица – 

водното тяло е оценено с лошо екологично и в добро химично състояние;  

2) BG1YN800R016 – река Дряновска от с. Радовци до землището на с. Длъгня – 

водното тяло е оценено с умерено екологично и в добро химично състояние и  

3) BG1YN800R033 – р. Белица от с. Радовци до землището на с. Косарка – 

водното тяло е оценено с умерено екологично и в добро химично състояние.  



 

Този документ е създаден в рамките на проект № 13-13-68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство 

при разработване и провеждане на политики в общинска администрация Дряново”, финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

14 

4) По поречието на р. Янтра има разположен и един пункт при р. Дряновска - 

преди вливане в р. Белица. Съгласно доклад на РИОСВ – Велико Търново, през 2013г. 

състоянието на пунктовете при р. Белица и р. Дряновска (преди вливане в р. Белица) се 

запазва умерено по отношение на биологичните елементи.  

5) От 2013г. има нов пункт на р. Дряновска, след гр. Дряново, при който се 

анализират макрозообентос и фитобентос. Оценката на този пункт е за добро 

състояние по биологичните елементи.  

Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район – гр. Плевен 

провежда анализ на риска на водните тела по отношение на постигането на „добро“ 

състояние съгласно РДВ. Въз основа на оценка на значимите натоварвания върху 

водните тела и на тяхната уязвимост към тях е извършено първоначално 

идентифициране на водните тела, за които има риск да не постигнат екологичните цели 

за добро състояние, определени в чл.4 на РДВ. За целта са използвани съществуващи 

мониторингови данни за повърхностните води и за емисиите, а в случаите когато няма 

достатъчно данни или липсват такива е използвана експертна оценка. При оценка на 

риска за екологичното състояние на повърхностните води са оценявани органични 

замърсители и нутриенти (хранителни вещества) от значимите натоварвания върху 

водните тела. При оценка на риска за химичното състояние на повърхностните води са 

оценявани специфични и опасни вещества от значимите натоварвания върху водните 

тела. При извършването на първоначалната оценка на риска водните тела са 

класифицирани в следните категории:  

Водни тела в риск – за които е ясно без необходимост от по-нататъшно 

охарактеризиране или допълнителни мониторингови данни, че няма да постигнат 

екологичните цели в РДВ;  

Водни тела, които е възможно да са в риск – за които има вероятност да не 

постигнат екологичните цели в РДВ, но поради недостатъчно данни не може да се 

направи със достатъчна сигурност окончателна оценка. За тях са необходими 

допълнителни мониторингови данни за окончателната оценка;  

Водни тела, които не са в риск – за които е ясно без необходимост от по-

нататъшно охарактеризиране или допълнителни мониторингови данни, че ще постигнат 

екологичните цели в РДВ.  

На картата по-долу са показани и резултатите, получени при изготвянето на 

оценката, като от тях е видно, че р. Дряновска е в риск и съответно няма да успее да 

постигне екологичните цели заложени в РДВ. 
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Фиг. 2.2.1.1. Риск оценка на въздействията върху повърхностните водни тела / 

Източник: План за управление на речните басейни в Дунавския район 2010-2015 г. 

 

2.2.2. МИНЕРАЛНИ ВОДИ И ЯЗОВИРИ 

На територията на общината са известни два минерални извора – в близост до 

селата Чуково и Маноя. Поради малкия и силно променлив през различите сезони 

дебит (0,5 л/сек) изворите не са регистрирани като значими. На територията на 

общината са разположени и 8 микроязовира, общинска собственост – „Опитна 

станция”, „Янтра”, „Рамадана”, „Горнич”, „Скалско”, „Царева ливада”, „Гостилица” и 

„Геня”. 4 от тях са категоризирани като „потенциално опасни“, поради което 

периодично се правят проверки от РИОСВ – Велико Търново за състоянието им. В 

добро техническо състояние са корекциите и брегозащитните съоръжения /габиони, 

диги, подпорни стени и др./, разположени на речното легло на р. Янтра при гр. 

Дряново. Важно е да се провежда регулярно контролен мониторинг на язовирите, 

водите на които са предназначени за добиване на питейна вода, съгласно изискванията 

на Наредба 12/18.06.2002г., а именно яз. Йовковци. 

 

2.2.3. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА 

Водоснабдяването на територията на общината е с утвърдена санитарно-

охранителна зона на язовир “Йовковци”. Водата се подава пречистена от ПСПВ гр. 

Велико Търново и допълнително се обеззаразява в гр.Дряново с хипохлорид от “ВиК” 

ООД гр.Габрово – експлоатационен район Дряново, а водоемите в малките населени 
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места с разтворена хлорна вар. Природните качества на питейния водоизточник – 

язовир “Йовковци” отговарят на  БДС 2823 - 83  “Вода за пиене”. По данни на 

провеждания здравен и производствен мониторинг, питейната вода на територията на 

Община Дряново е с нисък процент нестандартност  по микробиологични и химични 

показатели. Използваните септични ями и торищни площадки са довели до повишаване 

на микробиологичните показатели на водите от местните чешми над пределно 

допустимите стойности.  

По данни на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с 

център гр. Плевен иззетите водни количества от р. Дряновска се равняват на  270 хил. 

м
3
 за питейно-битови нужди, 373 хил. м

3
 за промишлени нужди, като общия обем на 

водното тяло е 643 хил. м
3
. 

Като цяло водопреносната система на общината обслужва 97,2% от населението. 

В общината са налични селища с ограничения по отношение на използването на вода, 

особено в летния период. Водоснабдени са 25 от селата, 24 не са и 1 е с режим. Въпреки 

тази статистика, процентът на неводоснабденото население е едва 2,8%, поради 

големия брой села с население под 100 души. Общата дължина на …… е 226,02км. 

Град  Дряново и 12 населени места в общината са водоснабдени от хидровъзел 

„Йовковци”, другите 8 централно водоснабдени села ползват питейна вода от 

хидровъзел “Стоките” или местни кладенци и сондажи. Водата от хидровъзел 

“Стоките” през летния сезон недостига  и населението ползва вода от местни 

водоизточници – кладенци и чешми. Останалите 42 населени места ползват вода от 

местни чешми и кладенци. Реализиран е I-ви етап от проекта „Водоснабдяване на 

селата Гостилица, Денчевци и Чуково”, в процес на изграждане е и  ІІ-ри етап на 

проекта, след приключването на който ще бъде решен проблема с водоснабдяване на 

съответните села. Водоснабдяването на с. Гостилица ще даде възможност за 

допълнително водоснабдяване  и на с.Славейково. Водоснабдяването на с.Радовци, с. 

Русиновци и с. Шушня от сондажен кладенец до с. Русиновци става чрез вътрешна 

водопроводна мрежа, но амортизирането й причинява постоянни аварии, което налага 

извършване на цялостна подмяна на водопреносната мрежа. В настоящия момент на 

територията на общината има проблеми с много аварии, които нарушават 

инфраструктурата поради остарелите етернитови тръби на водоснабдителната мрежа. 

Обитаваните жилища по наличие на канализация и местонамиране в община Дряново 

са 3846 бр., като в 849 от тях не е налична канализация и 400 са свързани с попивна яма 

Установена е и обща загуба на вода в размер на 71 %, от които условни – 18 % и реални 

- 53 %. Последното говори за силната амортизация, както на вътрешните, така и на 

довеждащите водопроводни системи. В тази връзка, общината следва да приложи 

мерки, за подобряване състоянието на инфраструктурата с цел намаляване загубите по 

водопреносната мрежа чрез реконструкция или изграждане на нови водопроводи. 

2.2.4. ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ  ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И ИЗТОЧНИЦИ 

НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

За периода 2009-2013 г. изградените локални пречиствателни съоръжения за 

производствени отпадъчни води на Млекопреработващо предприятие с. Соколово на 

“Чех-99” ООД гр. В.Търново и Кланица и месопреработка с. Соколово на “Чех-

Новосад” ООД гр. В.Търново, поради недобра експлоатация, работят с променлив 

ефект на пречистване, което определя тези обекти като рискови обекти по компонент 
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води. На тези два обекта са налагани еднократни и месечни санкции по реда на чл. 69 

от ЗООС за заустване на отпадъчни води над индивидуалните емисионни ограничения 

(ИЕО), поставени в разрешителните за заустване. На таблицата по-долу са представени 

контролираните емитери, техния вид и пречиствателното съоръжение, разположени на 

територията на община Дряново.  

№ Вид контролирани емитери Вид пречиствателно съоръжение 

1 “ВСК Кентавър-ИЗ Динамика” ЕООД, 

гр.Дряново 

Пречиствателна станция за битови отпадъчни 

води и пречиствателна станция за производствени 

отпадъчни води  

2 Млекопреработващо предприятие„Млека 

груп"  ООД, с.Гостилица 

Пречиствателно съоръжение с биологично 

пречистване. 

3 Млекопреработващо предприятие“Чех – 

99”ООД, с.Соколово 

Пречиствателно съоръжение с биологично 

пречистване 

4 Месопреработващо предприятие “Чех – 

Йосиф Новосад”ООД, с.Соколово 

Пречиствателно съоръжение с биологично 

пречистване 

5 Комплекс от къщи  с.Геша Общ.Дряново Пречиствателно съоръжение с биологично 

пречистване 

Табл. 2.2.4.1.  Производствени обекти с пречиствателни станции на територията 

на община Дряново (Източник: РИОСВ – Велико Търново) 

През 2012г. община Дряново сключва договор за безвъзмездна финансова 

помощ за проектно предложение „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект 

„Изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ), 

реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на 

водоснабдителна система на гр. Дряново” на стойност 24 592 609,10 лева. С 

безвъзмездно предоставената финансова помощ община Дряново се задължава да 

подготви инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ, за реконструиране на 

наличната и доизграждане на нова канализация в града. Проектът е на два основни 

етапа, включващи следните дейности: 

Първи етап на Проекта – Подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на 

ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на 

водоснабдителна система на гр.Дряново”. 

Втори етап на Проекта – Изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на 

ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на 

водоснабдителна система на гр.Дряново”.  

С успешното реализиране на проекта се очаква да се решат проблемите свързани 

със заустването на битово-фекални води в реките, като по този начин ще се подобри и 

качеството на водите и ще бъде реконструирана линейна инфраструктура, която от своя 

страна се очаква да доведе до намаляване загубите на вода по водопреносната мрежа.  
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2.3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

Твърдите битови отпадъци са важен екологичен проблем, чието управление е 

сложен процес, който ако не се осъществява правилно, води до проблеми, произтичащи 

от замърсяването на основните компоненти на околната среда (въздух, води, почви) и 

чрез тях въздейства на качеството на живот на хората и развитието на екосистемите.  

АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИ И  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА НИВО ЕС:  

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа
1
 беше приета от 

Европейската комисия  през септември 2011 г. в изпълнение на една от водещите 

инициативи от Стратегията „Европа 2020”. Пътната карта е в основата на страните-

членки на ЕС за устойчиво развитие. Основната цел по отношение отпадъците е: „До 

2020 г. отпадъците да се управляват като ресурс. Генерираното количество отпадъци на 

глава от населението драстично да намалява и да се рециклират повече материали и 

суровини . Оползотворяването на енергия ще е ограничено само до нерециклируеми 

материали,обезвреждането на отпадъците чрез депониране постепенно ще бъде 

премахнато”. 

Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 година 

„Благоденствие в рамките на нашата планета“
2
, беше одобрена през ноември 2013 

г. Един от основните тематични приоритети в тази седма по ред  Програма на 

Общността за действия за околната среда е "Превръщане на Съюза в ресурсно 

ефективна, екологична и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика". С цел 

Съюзът да се превърне в ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна 

нисковъглеродна икономика, със Седмата Програма за действие по околна среда се 

гарантира, че не по-късно от 2020 г. отпадъците ще се управляват безопасно като 

ресурс с оглед да се предотврати вредата за здравето на хората  и околната среда.  

Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в 

околната среда
3

 е да стартира обсъждане, свързано с пластмасовите отпадъци. 

Зелената книга представя както резултатите от редица изследвания относно 

пластмасовата индустрия и отпадъците от пластмаса
4
, така и вредите, които се нанасят 

от пластмасовите отпадъци на околната среда, особено на водните екосистеми и 

потенциалните заплахи за човешкото здраве от химическите добавки в тези отпадъци.  

                                                                 
1
 COM(2011) 571 окончателен 

2
 DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 2013 on a General Union 

Environment Action Programme to 2020 “LIVING WELL, WITHIN THE LIMITS OF OUR PLANET" 

3 Брюксел, 7.3.2013, COM(2013) 123 final, Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в 

околната среда 

4 През 2008г. само в Европа са произведени 60 Mt. Според приблизителни изчисления през 2008 г. в Европейския 

съюз (ЕС-27) са генерирани около 25 Mt пластмасови отпадъци. От тях 12,1 Mt (48,7 %) са били депонирани, като 

12,8 Mt (51,3 %) са били оползотворени и само 5,3 Mt (21,3 %) са били рециклирани.Отпадъците от пластмасови 

опаковки представляват 63% от генерираните пластмасови отпадъци, а генерираните пластмасови отпадъци от 

ОЕЕО и от ИУМПС – 10% от генерираните отпадъци от пластмаса в Европа 
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Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 

2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви. – Рамкова директива. 

Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.  

Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на 

отпадъци и изисквания за комплексни разрешителни за определени инсталации за 

третиране на отпадъци/ 

Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на 

отпадъци. 

Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 

2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за 

отмяна на Директива 91/157/ЕИО; 

Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване; 

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 

1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки; 

Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 

2000 г. относно излезлите от употреба моторни превозни средства; 

Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на 

полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили; 

Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978г. относно отпадъците от 

производство на титанов диоксид; 

Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната 

среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в 

земеделието. 

 

АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИКАТА  ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ   

Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 

околната среда – приет през 1997 г. Законът въвежда редица основополагащи 

изисквания на рамкова Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС и за първи път урежда 

обществените отношения в сектор „Управление на отпадъците” 

Закон за управление на отпадъците, приет през септември 2003 г., доразвива 

философията на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 

околната среда  и транспонира напълно Директива 75/442/ЕЕС. С допълненията в 

закона през 2010 г. се въвеждат икономически стимули за предприемане от местните 

власти на реални действия за намаляване на депонираните отпадъци, както и за 

преминаване към регионален принцип на управление на битовите отпадъци. 

Закон  за управление на отпадъците, в сила от юли 2012 г., въвежда изискванията 

на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО, включително  йерархията на 

отпадъците и принципите „замърсителят плаща”, „разширена отговорност на 

производителя”. Той въвежда за първи път конкретно адресирани  оперативни цели за 
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рециклиране на битови и строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и 

инсталациите за отпадъци, въвежда икономически и регулаторни механизми и 

инструменти за прилагане на законодателството; правила за управление на масово 

разпространените отпадъци. 

Подзаконовите нормативни актове към Закона за управление на отпадъците  

поставят изисквания свързани с: 

 класификация на отпадъците; 

 предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри 

относно отпадъците; 

 площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 

 изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за 

третиране на отпадъци; 

 изграждането и експлоатацията на инсталации за термично третиране на 

отпадъци; 

 третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци; 

 отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; 

 отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

 автомобилни гуми;  

 излезли от употреба моторни превозни средства; 

 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 

 опаковки и отпадъци от опаковки; 

 разделно събиране и третиране на биоразградими отпадъци; 

 строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани 

материали; 

 употреба в земеделието на утайки от пречистване на отпадъчни води. 

За прилагане на законодателството и за идентифициране на  важни 

законодателни инициативи в сектора бяха разработени следните програмни документи: 

Първата Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 

за периода 1998-2002 г. 

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за 

периода 2003-2007 г., с актуализация и продължение за 2008 г. 

Третата Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 

за периода 2009-2013 г., която постави  10 стратегически цели, в т.ч. относно 

предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, увеличаване на 

количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, екологосъобразно обезвреждане 

на отпадъците и др. 

Националният стратегически план за поетапно намаляване на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. 
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Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-

2020 г. 

Проект на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. -

четвъртият програмен документ на национално ниво  за управление на дейностите по 

отпадъците в Р.България. 

Краткият анализ на политиките и законодателството на ЕС и Р България по 

управление на отпадъците през последните години показва формиране на нова 

философия – максимално намаляване количествата на образуваните отпадъци и 

превръщането им в ресурси т.е. от фактори влияещи негативно на околната среда, 

отпадъците да се превръщат в компоненти за икономически устойчив растеж. 

Битовите отпадъци, образувани на територията на община Дряново се извозват и 

депонират на „Регионално депо - Севлиево”. Общината е член на „Регионално 

сдружение за управление на отпадъците – регион Севлиево“ заедно с общините 

Севлиево и Сухиндол. През последните години се наблюдава увеличение на 

количествата образувани битови отпадъци, което се дължи на нарастващите 

консумативни потребности на населението.  

 

2.3.1. МОРФОЛОГИЧЕН СЪСТАВ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

По данни на Общинската програма за управление на отпадъците на община 

Дряново за периода 2010-2013 и направения морфологичен анализ на генерираните 

битови отпадъци през 2009г., на територията на общината преобладават хранителните 

такива с 21,8%. На таблицата по-долу са представени и останалите процентни 

съдържания, от които прави впечатление, че общо хранителните и градинските 

отпадъци формират почти една трета от всички отпадъци, което налага извода за 

необходимостта от въвеждане на системи за компостиране. Това от своя страна ще 

намали количеството на битовите отпадъци за депониране и контейнерите за смесени 

отпадъци няма да се запълват до максималния обем. Към момента в общината няма 

въведена система за разделно събиране на бироразградимите отпадъци, която да 

обхване зелените отпадъци от паркове и градини, биоразградимите отпадъци от 

домакинства, отпадъци от обществен пазар, заведения за обществено хранене и др., но 

такава се предвижда да бъде изградена в близкото бъдеще. 

№ Компоненти на отпадъците 
2007 год. 

(%) 

2008 год. 

(%) 

2009 год. 

(%) 

1 2 3 4 5 

А. ОРГАНИЧНИ 

1. Хранителни (отпадъци от месо 

плодове, зеленчуци, развалени 

хранителни продукти и др.) 

24,7 25,0 21,8 
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№ Компоненти на отпадъците 
2007 год. 

(%) 

2008 год. 

(%) 

2009 год. 

(%) 

2. Хартия ( книги, списания, 

вестници, компютърна хартия, 

пликове и др.) 

3,6 4,3 6,2 

 

3. 

 

Картон (кутии, кашони и др.) 

 

2,3 

 

2,9 

 

3,8 

 

4. 

 

Пластмаса ( опаковки, бутилки,  

кутии, чаши, чинии, и др.) 

 

9,7 

 

12,4 

 

18,5 

5. Текстил (дрехи, парцали, вата, 

въжета и др.) 

6,9 5,9 5,0 

6. Гума ( всички видове, без 

автомобилните )  

3,8 3,5 4,1 

7. Кожа (обувки, дрехи, чанти, 

колани, ремъци, парчета от 

тапицерии и др.) 

7,3 7,1 6,1 

 

8. 

 

Градински отпадъци ( цветя, 

листа, клони, трева и др.) 

 

7,5 

 

6,9 

 

8,0 

 

9. 

 

Дървесни ( стърготини, дъски, 

летви, трески и др.) 

 

3,3 

 

3,0 

 

3,2 

10 Други отпадъци ( трудни за 

класифициране, пръст, тор и др.) 

 

14,1 

 

10,7 

 

4,9 

11 Сгурия, пепел 4,2 5,7 6,1 

Б. НЕОРГАНИЧНИ  

1. Стъкло ( бутилки, съдове, ел. 

крушки,натрошено стъкло и др.) 

2,8 2,5 4,3 

 

2. 

Метали ( черни, цветни, съдове 

консервни кутии, прибори за 

хранене,тръби,улуци,ламарини, 

2,2 2,4 2,8 
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№ Компоненти на отпадъците 
2007 год. 

(%) 

2008 год. 

(%) 

2009 год. 

(%) 

домакински уреди и др.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. 

Инертни материали ( пясък, 

чакъл, парчета от мазилка тухли, 

бетон, керемиди, керамика и др.) 

7,6 7,7 5,2 

 ОБЩО: 100 100 100 

Табл. 2.4.1. Морфологичен анализ на генерираните битови отпадъци на 

територията на община Дряново Източник: Общинска програма за управление на 

отпадъците за периода 2010-2013 г.  

 

2.3.2. СТРОИТЕЛНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ  

Извозването на строителните отпадъци, генерирани от крупна строителна и 

строително-ремонтна дейност и предаването им за последващо третиране, е 

отговорност на лицата извършващи такъв вид дейност и представлява един от най-

големите проблеми в общината. Земни маси, камъни и отпадъци с инертен характер се 

депонират с издадено разрешително от кмета на общината, в което се посочва мястото 

на депониране и маршрута, по който да бъдат транспортирани до там. Често се 

наблюдават значителни количества от строителните отпадъци да се изхвърлят 

незаконно от населението на общината покрай шосета и предимно на входно – 

изходните артерии на населените места. Производствените отпадъци, които се 

генерират на територията на община Дряново и не се предават за третиране на 

оторизирани фирми, се депонират от фирмите производители на „Регионално депо - 

Севлиево”, което от своя страна представлява скъпо струващ процес, поради 

отдалечеността на депото от общината.  

2.3.3. СИСТЕМА ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ 

В община Дряново 99,45% от населението е обхванато от системата на 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като дейността се извършва от фирма, 

определена по реда на ЗОП. В организирано сметосъбиране и извозване към момента са 

включени 22 населени места. Битовите отпадъци се събират в заменяеми съдове – 

контейнери с обем 4 м
3
, контейнер тип „Бобър” с обем 1,1м

3
 и кофи с обем 0,11м

3
. През 

последните години се закупуват съдове за ТБО - тип „Бобър” с обем 1,1 м
3
, които 

постепенно заменят използваните до сега контейнери с обем 4,4 м
3
. Големите 

контейнери се оказват не добро решение за обслужване на населението в общината, 

поради възникналата неефективност на извозването им до „Регионално депо - 

Севлиево” ООД гр. Севлиево. Контейнерите тип „Бобър” са разположени основно в 

жилищните комплекси, а кофите при еднофамилните къщи. Извозването на отпадъците 

се извършва от два специализирани автомобили за съдовете „Бобър“ и „Мева“ и 

контейнеровоз за 4м
3
 контейнери, с работен режим 5 дни в седмицата.  

През 2007г. беше въведена система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки и към момента тя функционира само на територията на гр. Дряново. 
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Извозването на събраните отпадъци се извършва един път на две седмици от фирма 

„Екоколект“. За съжаление, към момента все още процента на разделно събраните 

отпадъци на територията на община Дряново е много нисък, поради 

незаинтересоваността на населението и отдалечеността на общината от инсталацията за 

сортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки, което оскъпява извозването на 

отпадъците.  

2.3.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Към момента тече изпълнението на проект "Прилагане на децентрализиран 

модел за управление на отпадъците в България, вкл. изграждане на необходимата 

техническа инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение за 

рециклиране на събраните биоотпадъци", чиято основна цел е прилагане на успешния 

европейски опит в областта на третиране на биоотпадъците на територията на България 

и създаване на практически пример, който да изгради собствен и автентичен опит и 

една демонстрационна система, като отправна точка за по- нататъшни инициативи по 

управление на биоотпадъците в цялата страна. Допълнително практическият модел  ще 

представлява база, където логистичните и административните функции на системата за 

управление на биоотпадъци ще могат да бъдат изследвани и подобрени с натрупване на 

опита. Очаква се пилотният проект да обхване и община Дряново, като по този начин 

ще бъде предоставена възможност за решаване на проблемите свързани с 

биоотпадъците, а така също ще бъде подпомогнат процеса на намаляване количеството 

депонирани отпадъци в общината. Обхватът на предмета на договор се състои в 

разработване на децентрализиран модел за управление на биоотпадъците, включително 

изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за разделно 

събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци. Проектът следва да 

включва следните етапи: 

1. Разработване на подробна система за въвеждане на разделно събиране на 

органичните отпадъци от домакинствата, обществените институции и търговските 

източници, както и изготвяне на необходимата информация за обучение на 

заинтересованите страни 

2. Брой (минимум 2-бр.), капацитет, основен дизайн и необходимата технология 

на съоръженията за компостиране на открито, с или без принудителна аерация. 

3. План за действие за изпълнение на дейностите. 

4. Анализ на потенциалните възможности за употреба и пазар на полученият 

компост. 

5. Разработване на идеен и работен проект за изграждане на необходимата 

инфраструктура за третиране на био-отпадъците 

6. Закупуване на необходимото оборудване и изграждане на инфраструктурата 

за третиране на био-отпадъците 

7. Провеждане на информационни кампании и обучение на заинтересованите 

страни по време на изграждането и след въвеждането в експлоатация на цялата 

децентрализирана система за управление на био-отпадъците в региона 

Концепцията за управление на отпадъците в отделните региони за управление на 

отпадъците следва да бъде разглеждана в рамките на европейската и националната 
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политика в областта. В тази връзка основен ангажимент на общините е прилагане на 

йерархията за управление на отпадъците. В този ред приоритетно за регионите в 

страната следва да бъдат разработени системите за разделно събиране на отпадъците, с 

цел намаляване на количествата отпадъци постъпващи на регионалното депо. 

Определено оптимизираните системи за разделно събиране и третиране на мястото на 

образуване на отпадъците, каквато е и горе-посочената пилотна система, ще намалят 

разходите на общините за дейностите с отпадъците и ще допринесат за намаляване на 

антропогенния натиск върху компонентите на околната среда.  

 

 

2.4. ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

2.4.1. ПОЧВИ 

За община Дряново най-разпространени са сивите горски, алувиалните и 

делувиалните почви. За районите с надморска височина над 1000 м. са характерни 

сивите горски почви, които се образуват в условията на умереноконтинентален климат 

и имат ясно изразен хумусен хоризонт. Алувиално-ливадните почви са разпространени 

предимно по поречието на реките и заемат части от заливните им тераси. 

Характеризират се с богати на скални материали и хумусни вещества.  

През последните няколко години в района се наблюдава прилагане на добри 

земеделски практики, както и спазване на технологичните изисквания при употреба на 

пестициди и торове и отказ от опожаряване на стърнищата след прибиране на 

културите, които са довели до намаляване замърсяването на земите и почвите. В 

допълнение, програмите за биоземеделие, въведения контрол за ограничаване на 

емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението на 

отпадъците, в комбинация с технологичното обновление в производствените процеси 

допълнително допринасят за намаляване деградацията на земите и почвите в района.  

Пунктовете, в които се извършва пробонабирането на почвени проби са 

определени от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София. Те са 

разположени на цялата територия на РИОСВ – Велико Търново и са в зависимост от 

източниците на замърсяване. За община Дряново по почвен мониторинг I-во ниво – 

широкомащабен мониторинг, съгласно Националната мониторингова програма на 

МОСВ няма обособени пунктове за почвен мониторинг. По данни на РИОСВ – Велико 

Търново и след проведени изследвания в съседни общини е видно, че съдържанието на 

тежки метали в почвата е под максимално допустимите концентрации (МДК).  

2.4.2. НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ  

На територията на общината е разположен склад за забранени и негодни за 

употреба продукти за растителна защита (ПРЗ), който се намира в североизточния край 

на гр. Дряново, извън регулацията на града, на територията на Опитна станция по 

сливата. Сградата на склада представлява масивна постройка, със здрав покрив и 

зазидана врата и прозорци, поради двукратното му разбиване. Действия по 

запечатването на прозорците и вратите са предприети като предохранителна мярка 

срещу нови посегателства, т. к. складът е неохраняем. В склада се съхраняват 17 315 кг. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект № 13-13-68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство 

при разработване и провеждане на политики в общинска администрация Дряново”, финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

26 

прахообразни и 1400 л течни ПРЗ. За обекта има назначено със Заповед на кмета на 

общината отговорно лице, което води отчетност на съхраняваните пестициди. 

Друг важен елемент свързан с почвите е този с ерозията им, който е обхванал и 

териториите на община Дряново, вследствие промени в земеползването, климатичните 

промени, повишаване на температурите и продължителните засушавания. Почвената 

ерозия е един от основните проблеми, с които земеделците се сблъскват в световен 

мащаб, тъй като оказва силно неблагоприятно влияние върху развитието на селското 

стопанство. Въпреки сериозността на проблема, към момента не са предприети мерки 

за преодоляването му. Редица изследвания сочат, че устойчивите практики на 

биологичното земеделие, както и регулярни мероприятия по залесяване, могат 

значително да подобрят състоянието на почвите и да намалят процесите на ерозия.  

На територията на общината е разположен склад за забранени и негодни за 

употреба продукти за растителна защита (ПРЗ), който се намира в североизточния край 

на гр. Дряново, извън регулацията на града, на територията на Опитна станция по 

сливата. Сградата на склада представлява масивна постройка, със здрав покрив и 

зазидана врата и прозорци, поради двукратното му разбиване. Действия по 

запечатването на прозорците и вратите са предприети като предохранителна мярка 

срещу нови посегателства, т. к. складът е неохраняем. В склада се съхраняват 17 315 кг. 

прахообразни и 1400 л течни ПРЗ. За обекта има назначено със Заповед на кмета на 

общината отговорно лице, което води отчетност на съхраняваните пестициди. 

Стокхолмската конвенция има за цел опазване здравето на хората и околната среда от 

вредното въздействие на устойчивите органични замърсители. Съгласно чл. 3 на 

Конвенцията всяка страна трябва да предприеме мерки за намаляване или 

предотвратяване на замърсяванията при преднамерено производство и употреба на 

Устойчиви органични замърсители - пестициди като: забрани и/или да предприеме 

законови и административни мерки за прекратяване на производството, износа, вноса и 

употребата на химичните вещества и препарати, включени в Приложение на 

Стокхолмската конвенция. Проект на Министерството на околната среда и водите за 

екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати 

за растителна защита е одобрен за изпълнение по Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество. Чрез финансовата подкрепа на Швейцария, МОСВ предприе действия 

за решаването на проблема, вместо да бъде оставен на общините, много от които не 

разполагат с необходимите ресурси и капацитет.  

Изготвен е проект за „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в 

гр.Дряново, м. Градище, община Дряново“. Инвеститор на инвестиционния проект е 

Министерство на околната среда и водите, а проектът е на етап съгласуване на 

инвестиционен проект.  

Като цяло на  територията на общината не се наблюдава замърсяване на почвите и 

състоянието им се характеризира като добро. Няма данни за замърсявания на почвите 

или наличие на значителни проблеми, които да застрашават състоянието им. Важно е 

да се отбележи, че почвите са компонент, върху който всяко бездействие и неспазване 

на нормативните изисквания за опазване на води, въздух, отпадъци въздейства 

отрицателно и ги замърсява локално или дифузно от организирани и неорганизирани 

източници, включително и трансгранични въздействия. Именно поради това е важно да 

се следи за тяхното състояние, а така също да се опазват останалите компоненти на 

околната среда, тъй като те пряко въздействат върху почвите и почвеното плодородие.  
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За подобряване състояние на почвите и устойчиво управление на земите 

спомага: 

- прилагането на Закона за почвите, имащ за цел опазване, устойчиво ползване и 

възстановяване на почвите. С него се регламентира политиката, дейностите и 

отговорностите на Правителство, регионални структури, местни органи на управление, 

собственици и ползватели на земи имащи отношение с опазването или 

възстановяването на функциите на почвата на устойчива основа; 

- балансираното торене на отглежданите селскостопанските култури; 

- въвеждането на програми за екологосъобразно земеделие и животновъдство; 

- по-малко използване на продукти за растителна защита и минерални торове, 

поради намаляване площта на обработваемите земи и интензивно отглеждани култури; 

- използването на съвременни продукти за растителна защита, които са с кратък 

период на полуразпад, не се акумулират в почвата и не предизвикват замърсяване на 

почвите с пестициди; 

- контролирането и ограничаването на емисионното замърсяване на въздуха, 

водите и управлението на отпадъците от РИОСВ 

- въвеждането на нови екологосъобразни технологии в производствените 

процеси, допринасящи за намаляване на деградацията на почвите; 

- внедряване на проекти в областта на биологичното земеделие. 

 

2.5. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ  И БИОРАЗНООБРАЗИЕ  

Законът за защитените територии (доп., обн., ДВ бр.62 от 31.07.2007г.), урежда 

категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване и 

ползване, обявяване и управление. Съгласно закона, съществуват 6 вида защитени 

територии: резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, 

природен парк и защитена местност. В територията на общината попадат следните 

такива: 

 Природна забележителност „Бачо Киро“ – пещера с площ 0.5 хектара, 

разположена в землището на с. Царева ливада, обявена със Заповед № 2810 от 

10.10.1962г.; 

 Защитена местност „Дряновски манастир“ - с площ от 311,14 хектара, обхващащ 

територии от гр. Дряново, с. Геша и с. Царева ливада и създадена през 1973г. с 

цел опазване на характерни за района гори и защитена зона „Дряновски 

манастир“. Обявена съгласно Директивата за местообитанията по НАТУРА 2000 

с площ от 2986,45 хка, заемаща части от землищата на гр. Дряново и селата 

Геша, Караиваница, Радовци, Скалско и Царева ливада. Защитената зона е 

създадена с цел опазване на важни местообитания на орхидеи (полуестествени 

сухи тревни и храстови съобщества върху варовик), балкано-панонски, церово-

горунови гори, мизийски гори от сребролистна липа и опазване популациите на 

широкоухия прилеп, остроухия нощник, голям и малък подковонос, пъстрия 

пор, обикновената блатна костенурка, черната мряна, ручейния рак и др.;  
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На територията на община Дряново, съгласно директивите на Европейския 

съюз Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) и Директива 

2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици (наричана накратко Директива за 

птиците), са определени местата попадащи в екологичната мрежа Натура 2000. 

Мрежата се състои от специални защитени райони (зони), определени от страните-

членки на Европейския съюз (ЕС), съгласно двете посочени Директиви: 

 Защитена зона по Директивата за местообитанията, която се допира до защитена 

зона по Директивата за птиците, съгласно НАТУРА 2000 „Дряновска река“ с 

площ от 187.62 хка и обхващаща поречните територии в землищата на гр. 

Дряново, с. Ганчовец, с. Геш, с. Длъгня, с. Зая и с. Косарка. Основната цел на 

защитената зона е запазване на естественото състояние на природните 

местообитания и местообитанията на видове, в това число алувиални гори, 

панонски гори, мизийски букови гори и др. растителни съобщества, както и 

представителите на фауната в лицето на видри, дъглокрил прилеп и европейски 

вълк; 

 Защитена зона по Директивата за местообитанията „Река Янтра“ с площ от 

13900, 41 хка и обхващаща площи от землищата на селата Гостилица, Каломен, 

Скалско, Славейково, Чуково и Янтра. Основните видове, които са предмет на 

опазване в тази зона, са панонски солени степи и солени блата, панонски 

льосови степни тревни съобщества, бисерна мида, ручеен рак, балканска 

кротушка, черна мряна, ивичест бибан и др.; 

 Защитена зона по директивата за местообитанията „Скалско“ с площ от 2192,3 

хка и попадаща в землищата на селата Скалско и Янтра, създадена с цел 

опазване на низинни сенокосни ливани, дъбово – габърови гори, видра, лалугер, 

пъстър пор, ивичест смок, жълтокоремна бумка, черна мряна и др.   

 На таблицата по-долу подробно са представени и всички защитени зони и 

всички защитената флора и фауна на териториите им съгласно разпоредбите, 

действащи по НАТУРА 2000, а в Приложение 1 са представени карти на 

местоположението и площта на защитените зони, попадащи на територията на 

общината: 

Защитена зона Предмет на опазване 

 

Река Янтра  

BG 0000183 

 Бозайници  

Голяма подковоност / Rhinolophus ferrumequinum 

Дългопръст нощник / Myotis capaccinii 

Дългокрил прилеп / Miniopterus schreibersi 

Средиземноморски подковоност / Rhinolophus blasii 

Южен подковоност / Rhinolophus euryale 

Малък подковоност / Rhinolophus hipposideros 

Остроух нощник / Myotis blythii 

Голям нощник /  Myotis myotis 

Лалугер / Spermophilus citellus 
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Защитена зона Предмет на опазване 

 Риби 

Распер / Aspius aspius 

Брияна / Chalcalburnus chalcoides 

Голям щипок / Cobitis elongata 

Обикновен щипок / Cobitis teania 

Белопера кротушка / Gobio albipinnatus 

Балканска кротушка / Gobio kessleri 

Ивичест бибан / Gymnocephalus schraetzer 

Виюн / Misgurnus fossilis 

Сабица / Pelecus cultratus 

Горчивка / Rhodeus sericeus amsrus 

Малка вретенарка / Zingel streber 

Черна балканска мряна / Barbus meridionalis 

Балкански щипок / Sabanejewia aurata 

Дряновски манастир  

BG 0000214 

 Бозайници 

Подковоност на Мехели 

Малък подковоност / Rhinolophus hipposideros 

Голям подковоност /  Rhinolophus ferrumequinum 

Южен подковоност / Rhinolophus euryale 

Остроух нощник / Myotis blythii 

Дългокрил прилеп / Minopterus schreibersi 

Голям нощник / Myotis myotis 

Европейски вълк / Canis lupus 

Видра / Lutra lutra 

Европейска норка / Mustela lutreola 

Степен пор / Mustela eversmannii 

 Риби 

Черна / балканска/ мряна / Barbus meridionalis 

Балкански щипок / Sabanejewia aurata 

 Безгръбначни 

Голям сечко / Cerambyx cerdo 

Огневка диспар / Lycaena dispar 

 

Дряновска река 

BG 0000214 

 Природни местообитания 

Алувиални гори  с Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior 
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Защитена зона Предмет на опазване 

Хидрофилни съобщества  от високи треви  в равнините и в 

планинския до алпийския пояс 

 Риби 

Черна / балканска / мряна / Barbus meridionalis 

Малка кротушка / Gobio uranoscopus 

Горчивка / Rhodeus sericeus amarus 

Балкански щипок / Sabanejewia aurata 

Скалско 

BG 0000263 

 Природни местообитания 

Термофилни букови гори / Cephalanthero-Fagion 

Балканско-панонски церово-горунови гори / Panonian-Balkanic turkey 

oak-sessile oak forests 

Панонски гори / Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus 

betulus 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества  върху варовик / 

Festuco-Brometalia – важни местообитания на орхидеи 

Субпанонски степни тревни съобщества / Sub-continental steppic 

grasslands 

Низинни сенокосни ливади / Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis 

Табл. 2.5.1. Защитени зони в община Дряново (Източник: Регистър на 

защитените територии и защитените зони в България) 

Биоразнообразието включва цялата жива природа на планетата в три основни 

нива на организация: 1) генетично – обхваща огромното разнообразие от генни 

комбинации във всички живи организми, 2) видово – включва видовете и 

разновидностите от всички групи живи организми и 3) екосистемно – обхваща не само 

разнообразието от живите организми в природата, но и сложните им взаимоотношения 

и разнообразни връзки помежду им и със заобикалящата ги природа. Съгласно 

националното законодателство, в България биоразнообразието се опазва главно чрез 

Закона за защита на биологичното разнообразие, съгласно който биологичното 

разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е 

приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите. В тази 

връзка, задължение на община Дряново е и опазването на богатото за района 

биоразнообразие.  

Голямото разнообразие на релефните, почвените и климатичните условия на 

територията на община Дряново са създали условия за развитие на едно голямо 

многообразие от растителни видове. Горите са изградени предимно от широколистни  

листопадни и смесени горски и храстови групи. Основните видове, които заемат най-

големи площи са бук, различни видове дъбове, габър, и акация. От иглолистните видове 

най-често срещани са бор и ела. Богато е разнообразието от дървесни видове, но тези 

които дават облика на естествената растителност са бук, дъб и габър, които се явяват и 

важна предпоставка на дървообработването и мебелното производство. Растителността 
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е с мезофилен, ниско планински характер. Растителните съобщества основно се 

свеждат до водни, пасищни, ливадни, храстови и горски. Най–добре представени са 

семейства бобови, житни, сложноцветни, розови и др. Храстовата растителност е 

представена предимно от драка, шипка, леска, глог, повет, смрадлика, люляк, дрян, а 

горската - благун, цер, източен бук, липа, ясен, габър, бряст, върба, елша.  

Районът е богат на лечебни растения, които все още не се използват пълноценно. 

По-разпространени са: жълт кантарион, червен кантарион, пелин, лайка, босилек, 

подъбиче, миши уши, мъжка папрат, глухарче,  камшик, липа, ружа, слез, очанка, 

иглика, подбел, риган, здравец, равнец, коприва, полски хвощ, шипка, овчарска 

торбичка, дилянка, божур, ранилист, смрадлика. Някои от лечебните растения като 

иглика, божур, зимзелен, ранилист и др. със заповед на МОСВ са под ограничителен 

режим. Дилянката, ружата, момината сълза, салепът са забранени за събиране. С 

търговско значение  са билките – липа, жълт кантарион  и шипка. В района на 

Дряновски манастир се срещат пролетно и есенно ботурче (цикламата) – растителен 

вид, включен в приложенията на конвенцията по международна търговия със 

застрашени видове от дивата флора и фауна. Характерните за района гъби са – печурка, 

сърнела, челядинка, пачи крак, манатарка и др. Промишленото събиране на гъби в 

Общината се контролира от Горско стопанство - гр.Плачковци, което събира тарифни 

такси. 

В допълнение, на територията на община Дряново са регистрирани следните вековни 

дървета: 

№ Природна 

забележителност – 

вековно дърво 

Землище / местност Обявена със Заповед 

№ 

1 Зимен дъб с. Славейково 851/10.08.1983г. 

2 Бряст с. Гостилица 851/10.08.1983г. 

3 Зимен дъб  с. Петковци  1027/01.12.1982г. 

4 Цер с.Малки Българени / Кръста 1027/01.12.1982г 

5 Обикновен бук с. Русиновци / Клатура 1027/01.12.1982г 

6 Обикновен бук с. Шушня / Ливадите 1027/01.12.1982г 

7 Зимен дъб с.Големи Българени / Копачетата 1027/01.12.1982г 

8 Зимен дъб с.Големи Българени / Друма 1027/01.12.1982г 

9 Зимен дъб с.Големи Българени / Друма 1027/01.12.1982г 

10 Скоруша с. Русиновци / Клатура 1027/01.12.1982г 

11 Вековен дъб - благун с. Долни Драгойча / Ливадата 583/26.10.1981г. 
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12 Зимен дъб с. Караиванца / Корията 384/17.06.1980г. 

13 Зимен дъб с. Каломен 657/13.10.1979г. 

Табл. 2.5.2. Списък на вековните дървета на територията на община Дряново 

(Източник: Община Дряново) 

Основните проблеми, свързани с биоразнообразието в района са в резултат от 

антропогенизацията на териториите, при което се получава влошаване на състава и 

структурата на естествената растителност поради разширяване на участието на 

плевелни видове и на антропофитни съобщества и групировки в нея, което води до 

намаляване на продуктивността и качествата на получаваните ресурси. В резултат от 

увеличаване на застрояването и антропогенизирането на териториите се нарушава и 

променя биоразнообразието в тях, осъществява се миграция на замърсителите по 

хранителните вериги и се получава фрагментитране на хабитатите и местобитанията, 

унищожаване на местата за гнездене, безпокойство и прогонване на животински 

видове, както и интрудуциране на нови не-местни видове, които са агресивни и по-

приспособими в конкретните условия за живот и конкурират и заместват видовете 

които естествено се срещат в териториите. 

В допълнение, на територията на общината са водени предимно санитарни сечи 

и възобновителни сечи с ниска интензивност и дълъг период на възобновяване. За 

повишаване на производителността и подобряване на социално-екологичните функции 

на издънковите гори и качеството на дървостоите трябва да се прилагат подходящи 

отгледни и главни сечи чрез които по-голямата част от горите ще се превърнат в 

семенни.  

 

2.6. ШУМ  

Съгласно Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ-Велико Търново 

контролира промишлени обекти, източници на шум в околната среда, с цел спазване на 

граничните стойности за нива на шум в съответните зони и територии, както и в най-

близките места за въздействие. Задължение за провеждане на собствен мониторинг на 

шум в околната среда и представяне на резултатите от тях, имат единствено 

предприятията с издадени комплексни разрешителни по смисъла на Закона за опазване 

на околната среда. На територията на община Дряново няма обекти с издадени 

комплексни разрешителни, както и промишлени източници с дейности, създаващи риск 

от наднормени нива на шум в околната среда. Като най-вероятен шумов замърсител е 

автомобилното движение по главен път Е-85 (Русе – Стара Загора) и ЖП транспорта. 

През последните години, на територията на общината, измервания на шумовите нива не 

са правени, но като цяло в общината не се наблюдават източници на шумово 

замърсяване и като цяло обстановката е спокойна.  

 

2.7. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  

Град Дряново е с население под 10 000 души и съответно по норматив, според 

Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
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устройствени зони от 22.12.2003г., на всеки жител се полагат 8кв.м. за обществени 

озеленени площи за широко и специфично ползване. В тази връзка, зелената система на 

гр. Дряново е неразделна част от плановото му решение и обемно-пространствено 

изграждане. Състои се от изградените зелени площи в централната градска част, 

градските паркове, линейното озеленяване по комуникационните транспортни артерии 

и охранителните зелени пояси покрай промишлените предприятия. Всички тези 

озеленявания оказват благоприятно въздействие върху градския облик и играят 

значителна роля в подобряване условията за обитаване и труд и ограничава 

негативните санитарно-хигиенни фактори – замърсявания на атмосферния въздух, шум, 

електромагнитни и радиационни излъчвания и др., както и оказва благотворно влияние 

като подобрява температурния баланс, микроклимата и други. На територията на град 

Дряново зелената система е с обща площ около 150 дка., като в нея се включват 11 

парка с места за почивка - площ около 26 дка., 12 детски площадки - площ около 11 

дка. В централна градска част от храстите преобладават дървовидна ружа, лавровишна, 

спиерея, сабина, люляк и др. видове. От дървесните видове се срещат брези, чинари, 

липи, различни иглолистни видове и няколко вида декоративни дървета (кипариси, 

албиция, рустифина, магнолия). Градините с многогодишни рози са 70 м
2
, които са 

засадени в 15 градини, цветните площи с едногодишни цветя са около 74 м
2
, много по-

малко са многогодишните цветя. В крайните квартали на града са обособени  паркове с 

широколистни, декоративни дървета, но има нужда от дооформяне на зелените площи. 

В зелената система на града влизат още две борови гори и различни малки зелени 

площи, намиращи се в обхвата на града. Цялостното състояние на зелената система е 

добро, но въпреки това се препоръчва рехабилитация на съществуващите градски 

паркове и градини. 

 Територии за нови озеленени площи следва да се предвидят в общия 

устройствен и подробните устройствени планове на града. Централното градско 

пространство е подсигурено по отношение на зелената система, като внимание следва 

да се обърне и на разполаганите в озеленените територии обекти за спортни и културни 

развлечения и забави, детски площадки, както и повишаването на процента 

озеленяване, което неминуемо ще доведе не само до повишаване на естетическите 

качества на градската тъкан, но и на екологичните такива.  

Липсват данни за зелените площи в населените места извън град Дряново, но 

всички населени места се намират в близост до значими горски масиви и са 

разположени в планинска среда.  

 

2.8. РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА И ВЛИЯНИЕ ОТ НЕЙОНИЗИРАЩИ 

ЛЪЧЕНИЯ 

За територията на община Дряново няма налични данни да е извършван 

радиационен контрол, а така също и не се наблюдават източници на замърсяване и 

съответно може да се заключи, че радиационната обстановка е спокойна и няма 

влияния от нейонизиращи лъчения.  

2.9. УПРАВЛЕНСКИ ФАКТОРИ  
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 Правата и задълженията на Кмета на общината са регламентирани от националното 

екологично законодателство, а именно чл. 15 от Закона за опазване на околната среда, 

според който кметът има следните задължения:  

- да информира населението за състоянието на околната среда; 

- да разработва и контролира заедно с другите органи планове за ликвидиране на 

последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината; 

- да организира управлението на отпадъци на територията на общината; 

- да контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на 

пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии; 

- да организира и контролира чистотата, поддържането, опазването и 

разширяването на селищните зелени системи в населените места и 

крайселищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на 

ландшафта и на природното и културното наследство в тях; 

- да определя и оповестява публично лицата, отговорни за поддържането на 

чистотата на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на 

територията на населените места, и да контролира изпълнението на техните 

задължения; 

- да организира дейността на създадени с решение на общинския съвет 

екоинспекции, включително на обществени начала, които имат право да 

съставят актове за установяване на административни нарушения; 

- да определя длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване 

на административните нарушения по Закона за опазване на околната среда; 

- да определя лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата 

професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на 

околната среда.  

Кметът на общината може да възлага изпълнението на изброените функции на 

кметовете на кметствата в общината. 

Друг закон свързан с управлението на околната среда е този за отпадъците, 

според който кметът на общината организира управлението на дейностите по 

отпадъците, образувани на нейна територия. Кметът на общината осигурява условия, 

при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, с които е 

сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените 

поръчки.   

Съгласно Закона за управление на отпадъците, кметът на общината отговаря за:  

- осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други; 

- събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

- почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 
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- избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други 

инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни 

отпадъци; 

- разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, 

като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки; 

- организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от 

употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак; 

- организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от 

употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване; 

- предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 

създаването на незаконни сметища; 

- определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на 

обществеността за това; 

- определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за 

употреба батерии. 

В допълнение, кметът е длъжен да разработва и изпълнява Програма за 

управление на дейностите по отпадъците на територията на общината. Ежегодно в срок 

до 31 март кметът представя в РИОСВ – Велико Търново отчет за изпълнение на 

програмата.  

Защитата от шума в околната среда също е уредена в закон, съгласно който кметът 

или упълномощени от него длъжностни лица са длъжни да:  

- упражняват контрол за спазване изискванията на Закона за защита от шума в 

околната среда в тихите зони и урбанизираните територии;  

- организират и регулират движението на автомобилния транспорт в населените 

места с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми.  

- При необходимост от извършване на измерване на нивото на шума контролът се 

осъществява съвместно с регионалните органи на Министерството на 

здравеопазването.  

Законът за водите от своя страна изисква кметът на общината да контролира: 

- изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните 

мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води; 

- изграждането, поддържането и експлоатацията на водностопанските системи; 

- изграждането и регистрацията на кладенците за индивидуално водовземане от 

подземните води на територията на общината. 

Освен изброените дейности, в изпълнение на изискванията на Закона за лечебните 

растения, кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината във 

връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като:  



 

Този документ е създаден в рамките на проект № 13-13-68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство 

при разработване и провеждане на политики в общинска администрация Дряново”, финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

36 

- организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, 

включени в общинската програма за опазване на околната среда; 

- издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, води и водни 

обекти - общинска собственост; 

- издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения; 

- предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на 

наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и 

поддържането на специализираните карта и регистър за тях. 

На територията на община Дряново, в помощ на кмета и явявайки се част от 

Общински съвет - Дряново е създадена и работи постоянна комисия „Устройство на 

територията, селско, горско, водно стопанство и екология”. В допълнение в структурата 

на Общинска администрация – Дряново специализирано звено за работа в сферата на 

екологията няма. В Дирекция „ Устройство на територията, инвестиционна и стопанска 

политика” при Общинска администрация – Дряново  в областта на екологията в 

момента работят  двама експерти със следната образователно-квалификационна степен: 

 магистър по „Екологичен мониторинг и екомениджмънт”, 

 бакалавър по „Екология и опазване на околната среда” 

От гледна точка на управленските фактории на незадоволително ниво е 

системата за информация на гражданите по отношение управлението на околната 

среда. Необходима е по-широка гласност както за възникнали проблеми пред 

общината, така и за търсене на решението им и привличане на обществеността в 

изпълнението на предприетите мерки. На ниско ниво е оборудването на контролните 

органи, свързано с мониторинг на околната среда. Общината като организация не 

разполага с никакъв ресурс в това отношение.Разчита се на данни от Националните 

системи за контрол към централните ведомства. Общинска администрация – Дряново 

работи съвместно с РИОСВ – Велико Търново, РЗИ – Габрово, Горско стопанство – 

Плачковци, и структурите на Гражданска защита. На територията на общината няма 

стационарна система за наблюдение и контрол на качеството на околната среда. 

РИОСВ – Велико Търново извърша периодични измервания за определяне нивата на 

наблюдаваните замърсители на околната среда.Общината поддържа преки 

взаимоотношения с общините Севлиево и Сухиндол експлоатирайки съвместно 

регионалното депо за битови и опасни отпадъци намиращо се на територията на 

Община Севлиево. Работи се съвместно и с две неправителствените организации: 

Сдружение Туристическо дружество „Бачо Киро” град Дряново и Туристическо 

сдружение съвет по туризъм Дряново. 

 

 

2.10. ИКОНОМИЧЕСКО, ДЕМОГРАФСКО, ФИНАНСОВО  И СОЦИАЛНО 

СЪСТОЯНИЕ 

2.10.1. ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ 

 На територията на община Дряново развиват дейност предприятия от почти 

всички отрасли на икономиката. Общината е специализирана в няколко индустриални 
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направления, които се основават главно на използването на местната суровинна база, а 

именно: 

 Селско и горско стопанство; 

 Преработваща промишленост; 

 Строителство; 

 Търговия и др. 

Броят на предприятията в общината се е увеличил от 361 през 2008 г. на 382 през 2012 

г., т.е. отбелязан е ръст от 21 броя. 

 Най-висок ръст на реализираните приходи за наблюдавания период е отбелязан в 

преработващата промишленост през 2012 г., който е в размер на 81 824 хил. лева. 

Спад в реализираните приходи от предприятията се отбелязват в отраслите: 

 търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; 

 строителство; 

 хуманно здравеопазване и социална работа. 

 Обликът на общинската икономика дават микро предприятията и малките 

предприятия, които заедно представляват 97,90 на сто от всички регистрирани 

предприятия. През всичките години най-голям е броя на фирмите, които са ангажирани 

с търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, като техния брой през 2008 г. е 127 

броя, през следващата година (2009 г.) бележи ръст и броят им е 148, след което през 

2010 бележи спад и през 2012 г. те наброяват - 145 броя. Във всички останали отрасли 

са налице колебливи данни, при които в крайна сметка е отчетен спад на 

предприятията, с изключение на следните отрасли, в които има незначителен ръст: 

 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива; 

 Транспорт, складиране и пощи; 

 Професионални дейности и научни изследвания; 

 Хуманно здравеопазване и социална работа. 

 Слабо са развити селското, горското и рибното стопанство, добивната 

промишленост, създаването и разпространението на информация и творчески продукти, 

образование и др. Слабото развитие на тези отрасли може донякъде да бъде обяснено с 

местоположението на общината. 

Община Дряново е разположена в Северен централен район за планиране на 

България  и попада в област Габрово. През територията на общината преминава 

републикански път I-5, съвпадащ с европейски път Е85: Русе – Бяла – Велико Търново 

– Стара Загора – Хасково – Свиленград, осигуряващ добрата транспортна достъпност 

на населените места до общинските и областните градове в региона. Връзката с тях се 

осъществява предимно с автомобилен транспорт като общината се характеризира с 

ниска гъстота на пътна мрежа. Анализът на транспортната достъпност показва, че 

средното отстояние на населените места до общинския град Дряново е 11 км. В 
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северозападната част на общината са разположени най-отдалечените населени места - 

с. Янтра /15 км./ и с. Гостилица /15 км./. Най-добра транспортна достъпност имат 

гравитиращите населени места около град Дряново до 6 км. /с. Зая, с. Царева Ливада, с. 

Денчевци и с. Ганчовец/. Републиканската пътна мрежа, преминаваща през територията 

на община Дряново, е с обща дължина от 100,036 км. и включва първокласни и 

третокласни пътища. Общинската пътна мрежа се състои от 105 км., като пътната 

настилка и прилежащата техническа инфраструктура не са в добро състояние. Тези 

фактори водят и до затруднени транспортни връзки на селата с общинския и областния 

център. Това представлява ограничител и за инвестиционните намерения на 

територията на общината и спира нейното пространствено и социално-икономическо 

развитие.  

Железопътната линия, свързваща общината с останалата част на страната, 

обвързва линеарно разположените шест населени места Соколово, Ганчовец, спирка 

Дряново, гара Дряново, Дряновски манастир, Царева ливада в рамките на общината и 

прави връзка с 2 международни линии: 

1. Железопътна линия № 2: София - Мездра - Плевен - Левски - Горна 

Оряховица - Търговище - Шумен - Варна; 

2. Илиянци - Карлово - Тулово - Дъбово – Зимница. 

Най-общо казано, общината има добра транспортна достъпност в регионален 

план посредством преминаващия транспортен коридор, но въпреки това лошото 

състояние на пътна мрежа в рамките на общината и не добре изградена съпътстваща 

транспортно-комуникационна инфраструктура затрудняват достъпността до общинския 

център град Дряново и взаимодействието му с населените места в общината и 

съседните общински центрове.  

В заключение, може да кажем, че икономическото развитие на общината се 

характеризира със слаба динамика, което е положителен индикатор за цялостното 

развитие на общината, но въпреки това то е по-слабо в сравнение със средните 

показатели за областта и страната. Въпреки икономическата криза, основните 

структуроопределящи предприятия на територията на община Дряново запазват 

параметрите си на производство, което е особено важно от социална гледна точка. В 

тази връзка, икономическото състояние на общината може да бъде определено като 

близко до задоволително. Сериозен потенциал за бъдещо развитие може да се търси в 

сектора на хотелиерството и ресторантьорството, който следва да се обвърже с 

развитието на туризма на територията на общината, за което е налице сериозен 

потенциал. 

 

 

2.10.2. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ  

Основните нормативни документи, които касаят финансовото състояние и 

общинския бюджет са Законът за местното самоуправление и местната администрация 

/ЗМСМА/, Законът за общинските бюджети и Закона за местните данъци и такси 

/ЗМДТ/. Обемът на бюджетните разходи за дейности по опазване на околната среда за 

последните 5 години е представен на графиката по-долу: 
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Табл.2.10.2. Бюджетни разходи за дейности по опазване на околната среда за 

последните 5 години в община Дряново 

От таблицата по-горе ясно се вижда, че разходите за дейности по опазването на 

околната среда варират около в диапазона 400 – 500 000 лв., като за 2013г. се отбелязва 

и значителен спад, в сравнение с предишните три години. Очаква се през следващите 

няколко години да се запази тенденцията и сумата да остане в тези граници, въпреки 

належащите нужди свързани с околната среда в общината поради ограничения 

финансов ресурс на общината. 

 

2.10.3. ДЕМОГРАФСКО СЪСТОЯНИЕ  

 Анализът на демографското състояние на община Дряново във всички негови 

аспекти е важен фактор за оценка на количествените параметри и на качествената 

характеристика на населението, които под влияние на естествените и социално-

икономическите процеси се променят непрекъснато. От друга страна, оценката на 

демографския ресурс е фактор за развитие на икономиката и за планиране на 

социалната инфраструктура, необходима за обслужване на населението. Динамиката в 

развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението 

през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на 

обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за 

социална защита. 

 Текущата демографска ситуация в общината се характеризира с продължаващо 

намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се 

високо равнище на общата смъртност. Към 31.12.2013 г., населението в община 

Дряново възлиза на 9 350 жители. За периода 2009-2013 г. населението намалява с 

всяка изминала година, като от 2009 до 2013 г. е намаляло с 1152 жители. Тенденцията 

2009 2010 2011 2012 2013

Бюджетни разходи за 

дейности по опазване на 

околната среда (лв) 
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в динамиката в населението на община Дряново за 2009-2013 г. може да бъде 

проследена на фигурата по-долу: 

 

Фиг. 2.10.3.1. Население в община Дряново за периода 2009-2013 / Източник: НСИ 

 Разпределението на населението между град Дряново и селата в общината 
към 31.12.2013 г. може да бъде проследено на фигурата по-долу (Фиг. 2.10.3.2.). Едва 

по-малко от една четвърт от населението, или 2164 души, живее в селата, докато 76,86 

% от жителите на общината, или 7186 души, живеят в общинския център гр. Дряново. 

 

Фиг. 2.10.3.2. Разпределение на населението по местоживеене (град и село) в община 

Дряново към 31.12.2013 г./ Източник: НСИ 

 Пряко влияние върху формирането на броя на населението в общината, освен 

естественото движение на населението, оказва и външната миграция. Механичният 

прираст на населението е отрицателен през 2010 и 2012 г. и положителен през 

останалите години за община и град Дряново. Най-много хора са се заселили в община 

Дряново през 2010 г., а в град Дряново през 2009 г. Най-много лица са се изселили от 

общината и от града през 2010 г. (Фиг. 2.10.3.3.).  
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прираст 

Община Дряново 

2009 г. 43 271 228 

2010 г. -19 276 295 

2011 г. 9 155 146 

2012 г. -1 164 165 

2013 г. 31 177 146 

Фиг. 2.10.3.3. Механичен прираст в община Дряново / Източник НСИ 

 

2.10.4. СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ 

 По данни на НСИ, населението на община Дряново към 01.02.2011 г. е съставено 

от 8679 жители, като икономически активното население на възраст 15 - 64 навършени 

години в общината се равнява на 4036 лица, което представлява 46,50% от общото 

население на общината. Като съставна част на икономически активното население, 

средният брой на безработните за разглеждания период е 586, което представлява едва 

6,75% от населението на общината. Икономически неактивните лица към 01.02.2011 г. 

са малко повече от икономически активните – 53,50% от общото население на 

общината, като броят и съотношението на съставните групи на икономическите 

неактивните лица могат да бъдат проследени в таблицата по-горе. 

 Данните за град Дряново сочат, че процентът на икономически активното 

население като част от общото население на града е 52,40%, а броят на безработните 

лица представлява 7,81% към всички жители на града, като тези проценти са по-високи 

от разглежданите проценти за общината. Икономически неактивните лица в град 

Дряново се равняват на 47,60% от жителите на града, като тази група е по-малка от 

групата на икономически активните лица.  

 В селата в общината преобладаващата част от населението е икономическо 

неактивно, което се обяснява с факта, че 59,64% от общото население в малките 

населени места са пенсионери. Икономическото активното население в селата се 

равнява на 28,58% от общото население в селата в общината, като заетите са 538, а 

безработните 76 души. 

 Данните за община Дряново сочат, че броят на пенсионерите е десет пъти по-

голям от броя на учащите и неработещите, като това съотношение е по-голямо в селата 

и по-малко в града и същевременно води до извода, че населението в общината е 

застаряващо. 

 Като обобщение може да се каже, че в град Дряново по-голямата част от 

населението е съставено от икономически активните лица, за разлика от населението в 

селата, където преобладават икономически неактивните, в т.ч. пенсионерите. 
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3. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ – SWOT АНАЛИЗ  

 

Силни страни 

- благоприятно географско положение; 

- добро качество на атмосферния въздух и 
почвите; 

- много богато биоразнообразие, 
обхванато в добре поддържани защитени 

територии; 

- добре съхранени природни ресурси; 

- наличие на туристически дестинации и 
добро съчетание между природни и 

културни забележителности; 

- наличие на проект за ГПСОВ; 

- административен капацитет и опит в 
разработването на проекти; 

 

Възможности 

- запазване доброто състояние на 
околната среда с цел развитие на 

общината като туристическа дестинация; 

- сътрудничество с местни,  регионални  и 
национални структури в сферата на 

опазването на околната среда; 

- използване на финансови ресурси от 
национални и международни програми за 

финансиране за инфраструктурни и 
екологични проекти; 

- развитие на биоземеделие и 
подобряване на почвеното плодородие; 

- въвличане на обществеността при 
решаване на проблеми свързани с 

опазването на околната среда; 

- реализиране на пилотен проект за  
управление на био-отпадъци 

Слаби страни 

- регистрирано „умерено“ състояние на 
някои водни ресурси и необходимост от 

подобряване на биологичното им 
състояние; 

- недостатъчно развита система за 
разделно събиране на отпадъци; 

- липсва добре огранизирана система за 
извозване на строителни отпадъци, което 

създава предпоставки за множество 
нерегламентирани сметища; 

- все още не всички населени места на 
територията на общината са обхванати от 

системата за сметосъбиране и 
сметоизвозване; 

 

Заплахи 

- липса на постоянен контрол по 
отношение опазването на компонентите 

на околната среда; 

- наличие на нерегламентирани сметиша; 

- влошена демографска характеристика; 

- климатични промени и произтичащите 
заплахи свързани с тях; 

- фрагментиране на местообитанията в 
следствие на прекомерни туристически 

дейности; 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 



 

Този документ е създаден в рамките на проект № 13-13-68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство 

при разработване и провеждане на политики в общинска администрация Дряново”, финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

43 

4. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 

 

Съгласно разработените изисквания на МОСВ, визията за една община в 

областта на околната среда е реалната мечта на хората за състоянието на околната 

среда, определена въз основа на съществуващите условия и стремежа им за постигане 

на желанията чрез използване на наличните ресурси. Визията е консолидирана, 

обобщена представа, желание на една общност за стандарта на живот и качествата на 

средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава. На тази основа е 

формулирана и  Визията  за околната среда на общината: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

5.1. ГЕНЕРАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Стратегическите цели винаги се отнасят до крайното желано състояние в 

разглежданата област. При формулирането на генералните стратегически цели следва 

да се прави ясно разграничение между генералните стратегически цели и генералните 

цели на общинската администрация. Последното е важно да се подчертае, тъй като 

често се допуска грешката да се формулират стратегически цели, чието изпълнение е 

единствено във възможностите на общинската администрация. Този подход е 

погрешен, тъй като стеснява обхвата на програмата и е пречка за мобилизиране на 

усилията на различни институции и организации за достигане целите на програмата. В 

резултат на направените проучвания и анализи бяха идентифицирани силните и слаби 

страни на общината, възможности и заплахи, които стоят пред нея. След като бе 

избрана визия на общината се определиха целите, достигането на които ще е 

определящо за качеството на живот на хората в община Дряново. 

Дряново – община с чиста околна 

среда, благоприятен климат,  

съхранени природни и културно-

исторически богатства – 

привлекателно  място за туризъм, 

отдих и инвестиции 
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Визия:  

Дряново – община с 
чиста околна среда, 

благоприятен климат,  
съхранени природни и 
културно-исторически 

богатства – 
привлекателно  място 

за туризъм, отдих и 
инвестиции 

ЦЕЛ: Жителите на Община 
Дряново да живеят в чиста 

околна среда, която не допуска 
рискове за човешкото здраве 

ЦЕЛ: Оптимално 
използване на природните 

дадености и културно-
историческото наследство 

за развитие на туризма 

 При определянето на целите бяха взети в предвид  основните силни страни, 

които трябва да бъдат запазени, основните проблеми /слаби страни/ които следва да 

бъдат решени и се отчетоха заплахите пред община Дряново в областта на околната 

среда. В тази връзка, настоящата актуализация акцентира на следните стратегически 

цели: 1) Жителите на Община Дряново да живеят в чиста околна среда, която не 

допуска рискове за човешкото здраве и 2) Оптимално използване на природните 

дадености и културно-историческото наследство за развитие на туризма. 

 

 

 

 

 

 

5.2. СПЕЦИФИЧНИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  И 

ИНДИКАТОРИ   

На основата на анализа на средата, резултатите от анализа на силните и слабите 

страни, възможностите и пречките и формулираните генерални стратегически цели се 

разработва следващото ниво - специфичните стратегически цели. Най-общо казано, те 

определят конкретните и специфични резултати/промени в общината. Това са точно 

дефинирани намерения, които са максимално конкретно определени в количествено 

отношение. Отнесени към генералните стратегически  цели на програмата, 

специфичните цели определят  „какво”, „колко” и „кога” трябва да се извърши. 

Формулираните по-долу цели са базирани върху приоритетите на общината в областта 

на околната среда за следващите години, както и на формулираната визия за развитие 

на Дряново. За постигане на главната стратегическа цел на Програмата за опазване на 

околната среда са формулирани следните специфични стратегически цели, 

систематизирани по компонентите на околната среда: 
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 Постигането на специфична цел 1 ще доведе до защита на здравето на хората, 

опазване на биоразнообразието и природните и културни ценности от вредни 

въздействия, както и предотвратяване  настъпването на опасности и щети при 

изменение качеството на въздуха в резултат на различните дейности.  

За реализирането на тази цел е необходимо да се предвидят следните дейности: 

 Реализиране на проекти за облагородяване на зелената система в 

общината, насочени към подобряване качеството на атмосферния въздух; 

 Изготвяне на график свързан с почистването и озеленяването на зелените 

площи в общината и следене за неговото спазване; 

 Повишаване на енергийната ефективност на общинските обекти чрез 

саниране на сградите и др. мерки (топлоизолация, подмяна на дограма и 

на ОВ инсталации) с цел ограничаване на замърсяването на въздуха, 

причинено от комунално-битовото отопление; 

 Организиране на измерване с мобилна станция за контрол на качеството 

на атмосферния въздух със съдействието на РИОСВ – Велико Търново с 

цел получаване на точни и актуални резултати свързани с КАВ; 

 Популяризиране на резултатите от вече реализирани проекти за 

повишаване на енергийна ефективност на сгради чрез изготвяне и 

разпространяване на информационни материали (брошури и листовки) 

сред населението; 

Индикатори за изпълнение на поставената цел:   

 Показателите за качеството на атмосферния въздух да не превишават 

пределно допустимите концентрации (ПДК); 

 Брой измервания с мобилна станция за контрол на качеството на 

атмосферния въздух и констативни протоколи за извършени проверки; 

 Брой санирани общински сгради; 

 Брой реализирани проекти свързани с подобряване състоянието на 

зелената система в общината. 

 Изготвен график свързан с почистването и озеленяването на зелените 

площи. 

 

 

Въздух 

Специфична цел 1: Да се запази доброто качество на атмосферния въздух и 

да се поддържа нивото на емисиите под пределно допустимите 
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Успешното реализиране на специфична цел 2 ще доведе до оптимизиране използването 

на водни ресурси, опазването им, чрез предотвратяване на замърсявания и задоволяване 

потребностите от вода на населението, както и съхраняване и опазване на водните 

екосистеми. 

За реализирането на тази цел е необходимо да се предвидят следните дейности: 

 Успешно приключване на проект „Изграждане на Градска 

пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ), реконструкция и 

доизграждане на канализационна система и реконструкция на 

водоснабдителна система на гр. Дряново”; 

 Почистване на поречието на речното корито на р. Дряновска; 

 Реконструкция на водоснабдителната мрежа и осигуряване необходимото 

количество и качество вода за питейни и битови нужди за жителите на 

общината с приоритет с. Янтра; 

 Рехабилитация на съществуващата водоснабдителна инфраструктура с 

цел намаляване загубата на вода по мрежата; 

 Информиране на обществеността за състоянието на водните ресурси на 

местно ниво; 

 Подобряване контрола осъществяван върху качеството на водните тела; 

Индикатори за изпълнение на поставената цел:   

 Изградена и функционираща ГПСОВ на територията на общината; 

 Процент загуба на питейна вода по водопроводната мрежа; 

 Процент от населението включено към водоснабдителната мрежа; 

 Брой дни в годината без режим на водата; 

 Брой измервания в годината на качеството на водата, които показват 

пълно съответствие с хигиенните норми. 

 

 

 

 

 

Специфична цел 2: Да се подобри управлението на водите и да се развие 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води до 2020 г. 

Водни ресурси 
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Успешното реализиране на специфична цел 3 ще доведе до устойчиво управление на 

земите и предотвратяване на последващи замърсявания 

За реализирането на тази цел е необходимо да се предвидят следните дейности: 

 Успешно осъществяване на проект „Закриване и рекултивация на старо 

депо за твърди битови отпадъци в местност ”Градище” в землището на 

град Дряново” 

 Осъществяване на почвен мониторинг относно състоянието на почвите и 

превенция на замърсявания с тежки метали; 

Индикатори за изпълнение на поставената цел:   

 Рекултивирано депо за твърди битови отпадъци в местност ”Градище“; 

 Поддържане на нивото на замърсявания в почвите под максимално допустимите 

концентрации. 

 

 

 

 

 

 

 

Постигането на специфична цел 4 ще доведе до опазване, възстановяване и поддържане 

на богатото биоразнообразие и местообитанията. 

За реализирането на тази цел е необходимо да се предвидят следните дейности: 

 Картиране на биоразнообразието на територията на общината; 

 Създаване на туристически информационен център посветен на 

биоразнообразието и опазването на околната среда; 

 Поддържане на изградените еко-пътеки в района в добро състояние; 

 Описание на вековните дървета в общината и създаване на маршрути 

около тях; 

Индикатори за изпълнение на поставената цел:   

Почви и нарушени терени 

Специфична цел 3: Да се рекултивират нарушените терени на територията на 

общината до 2018г. и да се запази доброто състояние на почвите в норма 

Защитени територии и биоразнообразие 

Специфична цел 4: Да се опазва биоразнообразието на общината и да се 

предприемат дейности насочени към поддържане на защитените територии в 

добро състояние 
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 Брой реализирани проекти свързани с подобряване състоянието на защитените 

територии; 

 Създадена система за картиране на наличното биоразнообразие в района; 

 Брой създадени маршрути около вековните дървета; 

 Брой реализирани дейности свързани с облагородяването и/или поддържането 

на еко-пътеките в общината. 

 

 

 

 

 

Реализирането на специфична цел 5 ще доведе до подобряване системата за управление 

на отпадъците на територията на общината с цел ограничаване вредното им 

въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

За реализирането на тази цел е необходимо да се предвидят следните дейности: 

 Успешно реализиране на проект „Прилагане на децентрализиран модел за 

управление на отпадъците в България, вкл. изграждане на необходимата 

техническа инфраструктура - система за раздeлно събиране и съоръжение 

за рециклиране на събраните биоотпадъци"  

 Наемане на фирма за осъществяване на морфологичен анализ на 

отпадъците, образувани на територията на общината и предприемане на 

последващи действия на базата на анализа; 

 Организиране на информационни кампании свързани с повишаване 

осведомеността на гражданите по въпросите свързани с управлението на 

отпадъците; 

 Проучване възможността за сключване на договор с лицензирана фирма, 

която по съгласуван график да оповестява и събира опасните масово 

разпространени отпадъци от домакинствата в т.ч. лекарства с изтекъл 

срок на годност, живачни термометри и др.; 

 Да се увеличи количеството отпадъци предадени за рециклиране, което да 

доведе до намаляване количеството отпадъци предадени за депониране; 

 Доставяне на контейнери за извозване на строителни отпадъци в гр. 

Дряново и организиране на сметоизвозване на строителни отпадъци; 

 Осъществяване на регулярен контрол върху нерегламентираното 

изхвърляне на строителни отпадъци на територията на общината; 

Индикатори за изпълнение на поставената цел:   

 Успешно приложен модел за разделно събиране на отпадъци и съоръжение за 

рециклиране на събраните биоотпадъци. 

Отпадъци 

Специфична цел 5: Да се подобри системата за сметосъбиране и сметоизвозване 

в общината 
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 Изготвен морфологичен анализ на образуваните отпадъци. 

 Процент депонирани отпадъци. 

 Брой реализирани информационни дейности свързани с управлението на 

отпадъците. 

 Процент отпадъци предадени за рециклиране. 

 Брой доставени строителни контейнери. 

 Брой почистени нерегламентирани сметища със строителни отпадъци. 

 

 

 

 

 

 

Успешното реализиране на специфична цел 6 ще доведе до създаване на условия за 

включване на населението в инициативи по опазване на околната среда, чрез 

повишаване на осведомеността им 

За постигането на тази цел е необходимо да бъдат реализирани следните основни 

дейности: 

 Подобряване капацитета на общината за подготовка и реализация на екологични 

проекти чрез обучения; 

 Периодично информиране на населението за състоянието на околната среда и 

евентуалните рискове за здравето чрез средствата за масова информация; 

 Периодично информиране на населението за изпълнението на мерките от 

Общинската програма за опазване на околната среда, както и за реализацията на 

различни други проекти с екологична насоченост, свързани с национални 

кампании и местни инициативи, чрез средствата за масова информация и други 

средства; 

 Организиране и провеждане на местни и международни инициативи, свързани с 

опазването на околната среда и честване по подходящ начин на дати от 

екологичния календар; 

 Включване на децата от общината в различни програми за екологично 

образование и възпитание. 

Индикатори за изпълнение на поставената цел:   

 Брой организирани информационни събития/кампании. 

 Брой реализирани екологични проекти на територията на общината. 

 Създадена система за периодично информиране на населението за изпълнението 

на мерките свързани с програмата за околна среда на общината. 

Специфична цел 6: Да се повиши информираността на населението относно 

състоянието на околната среда и възможностите, които тя предлага за 

развиване на устойчиви икономически дейности и създаване на условия за 

подготовка на проекти в областта на екологията 
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6. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

 

№ Мярка / Действие Отговорна 

институция 

Предлагани 

източници на 

финансиране 

Срок на 

изпълнение  

Ефект / Резултат 

 Специфична цел 1: Да се запази доброто качество на атмосферния въздух и да се поддържа нивото на емисиите 

под пределно допустимите концентрации 

 

 Реализиране на проекти за облагородяване 

на зелената система в общината, насочени 

към подобряване качеството на 

атмосферния въздух; 

 

Община 

Дряново 

Общински 

бюджет /ПРСР 
Постоянен Облагородена зелена система, 

която от своя страна 

благоприятства за подобряване 

качеството на атмосферния 

въздух 

 Изготвяне на график свързан с 

почистването и озеленяването на зелените 

площи в общината и следене за неговото 

спазване; 

 

Община 

Дряново 

Общински 

бюджет 
Постоянен Осъществяване на постоянен 

контрол и поддържане на 

зелените площи в добро 

състояние 

 Проучване възможностите за саниране на 

общински сгради 

Община 

Дряново 

Общински 

бюджет / 

Европейски 

фондове 

Постоянен Оценка на стойността на  

саниране на типове  

сгради и намаляване на  
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емисиите от въглероден  

диоксид  

 Популяризиране на резултатите от вече 

реализирани проекти за повишаване на 

енергийна ефективност на сгради чрез 

изготвяне и разпространяване на 

информационни материали (брошури и 

листовки) сред населението; 

Община 

Дряново 

Общински 

бюджет 
Постоянен Повишаване осведомеността на 

населението по въпросите 

свързани с енергийната 

ефективност  

 Провеждане на изследвания свързани с 

КАВ чрез мобилна станция за територията 

на общината 

ИОСВ – 

Велико 

Търново / 

Община 

Дряново 

РИОСВ – 

Велико Търново 
2016 г. Проведено изследване свързано с 

КАВ на базата, на което да се 

гради бъдещата политика 

свързана с атмосферния въздух 

1.  Специфична цел 2: Да се подобри управлението на водите и да се развие инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води до 2020г. 

2.  Изграждане на Градска пречиствателна 

станция за отпадни води (ГПСОВ), 

реконструкция и доизграждане на 

канализационна система и реконструкция 

на водоснабдителна система на гр. 

Дряново 

ОПОС / 

Община 

Дряново 

ОПОС / 

Общински 

бюджет 

2015 г. Подобряване на 

водоснабдителната и 

канализационна система на град 

Дряново  
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3.  Подготовка на проектно предложение за 

почистване на поречието на речното 

корито на р. Дряновска 

Община 

Дряново 

ОПОС / 

Общински 

бюджет 

2015 г. Изготвено проектно предложение, 

целящо реализирането на проект 

насочен към почистване на 

поречието на речното корито на р. 

Дряновска 

4.  Реконструкция на водоснабдителната 

мрежа и осигуряване необходимото 

количество и качество вода за питейни и 

битови нужди за жителите на общината с 

приоритет с. Янтра; 

 

Община 

Дряново / 

ОПОС 

ОПОС / 

Общински 

бюджет 

2017 г. Подобряване качеството и 

осигуряване на необходимото 

количество вода за населението 

на общината 

5.  Рехабилитация на съществуващата 

водоснабдителна инфраструктура с цел 

намаляване загубата на вода по мрежата; 

Община 

Дряново 

ОПОС / 

Общински 

бюджет  

Постоянен Намаляване процента загубена 

вода по водопреносната мрежа 

6.  Информиране на обществеността за 

състоянието на водните ресурси на местно 

ниво; 

 

Община 

Дряново 

Общински 

бюджет 
Постоянен Подобрена осведоменост по 

въпросите свързани с 

водоползването и водните 

ресурси 

7.  Подобряване контрола осъществяван 

върху качеството на водните тела; 

 

Община 

Дряново / 

РИОСВ – 

Велико 

Търново 

Общински 

бюджет 
Постоянен Следене за качеството на водните 

тела в общината 
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8.  Специфична цел 3: Да се рекултивират нарушените терени на територията на общината до 2018 г. и да се запази 

доброто състояние на почвите в норма 

 

9.  Закриване и рекултивация на старо депо за 

твърди битови отпадъци в местност  

Градище 

 

МОСВ /  

Община 

Дряново 

МОСВ  2017 г. Рекултивирано депо чрез него 

намаляване вредното въздействие 

върху компонентите на околната 

среда и намаляване рисковете за 

човешкото здраве в общината; 

 

10.  Осъществяване на почвен мониторинг 

относно състоянието на почвите и 

превенция на замърсявания с тежки 

метали; 

 

Община 

Дряново / 

РИОСВ – 

Велико 

Търново 

РИОСВ – 

Велико Търново 
Постоянен Следене за качеството на почвите 

на територията на общината 

11.  Специфична цел 4: Да се опазва биоразнообразието на общината и да се предприемат дейности насочени към 

поддържане на защитените територии в добро състояние 

 

12.  Картиране на наличното биоразнообразие 

на територията на общината 

Община 

Дряново 

ПУДООС / 

Екологични 

фондове 

2018 г. Картирано биоразнообразие за 

района на общината с цел оценка 

на неговото значение и 

предприемане на действия 

насочени към опазването му 
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13.  Създаване на туристически 

информационен център посветен на 

биоразнообразието и опазването на 

околната среда; 

Община 

Дряново 

ПУДООС / 

Европейски 

фондове 

2019 г. Създаден информационен център, 

чрез който жители и гости да 

повишат осведомеността си по 

въпросите свързани с 

биоразнообразието и опазването 

на околната среда 

14.  Поддържане на изградените еко-пътеки в 

района в добро състояние; 

Община 

Дряново 

Общински 

бюджет 
Постоянен Поддържана туристическа 

инфраструктура с цел 

удовлетворяване желанията на 

посетителите 

15.  Създаване на карта на вековните дървета и 

създаване на маршрути около тях 

Община 

Дряново 

ПУДООС / 

Екологични 

фондове 

2018 г. Картиране на вековните дървета с 

цел популяризиране важността 

им. 

16.  Сертифициране на горските масиви по 

FSC 

Община 

Дряново / ДГС  

Европейски 

фондове / ИАГ / 

Общински 

бюджет 

2019 г. Повишаване добавената стойност 

на горската дървесина, подобрени 

условия на труд, контрол върху 

незаконните сечи, опазване на 

биоразнообразието и др.  

17.  Специфична цел 5: Да се подобри системата по сметосъбиране и сметоизвозване в общината 

18.  Провеждане на морфологичен анализ на 

отпадъците, образувани на територията на 

общината 

Община 

Дряново 

ПУДООС / 

Европейски 

фондове 

2018 г. Картирано биоразнообразие за 

района на общината с цел оценка 

на неговото значение и 
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предприемане на действия 

насочени към опазването му 

19.  Доставяне/наемане на контейнери за 

извозване на строителни отпадъци 

Община 

Дряново 

ПУДООС / 

Европейски 

фондове 

2018 г. Картиране на вековните дървета с 

цел популяризиране важността 

им. 

20.  Почистване на нерегламентирани сметища Община 

Дряново 

ПУДООС / 

Европейски 

фондове 

постоянен Ограничаване вредното 

въздействие на нерегламентирано 

изхвърлените отпадъци 

21.  Организиране на информационни 

кампании свързани с управление на 

отпадъците и опазване на околната среда 

Община 

Дряново 

ПУДООС / 

Европейски 

фондове 

постоянен Повишаване осведомеността на 

населението 

22.  Проучване възможността за сключване на 

договор с лицензирана фирма, която по 

съгласуван график да оповестява и събира 

опасните масово разпространени отпадъци 

от домакинствата в т.ч. лекарства с 

изтекъл срок на годност, живачни 

термометри и др. 

 

Община 

Дряново 

Общински 

бюджет 
2015 г. Проучени възможности за 

сключване на договор с 

лицензирана фирма 

23.  Успешно реализиране на проект 

„Прилагане на децентрализиран модел за 

управление на отпадъците в България, вкл. 

изграждане на необходимата техническа 

Община 

Дряново / 

Регионално 

сдружение 

МОСВ 2017 г. Намаляване количеството 

депонирани отпадъци, увеличен 

процент разделно събрани и 

рециклирани биоотпадъци и 
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инфраструктура - система за раздeлно 

събиране и съоръжение за рециклиране на 

събраните биоотпадъци“ 

Севлиево повишена осведоменост на 

населението по въпросите за 

управлението на отпадъците 

24.  Организиране на информационни 

кампании свързани с повишаване 

осведомеността на гражданите по 

въпросите свързани с управлението на 

отпадъците; 

 

 

 

Община 

Дряново 

Общински 

бюджет 
Постоянен Повишена осведоменост на 

населението по въпросите 

свързани с управлението на 

отпадъците 

25.  Специфична цел 6: Да се повиши информираността на населението относно състоянието на околната среда и 

възможностите, които тя предлага за развиване на устойчиви икономически дейности и създаване на условия за 

подготовка на проекти в областта на екологията 

26.  Организиране и провеждане на местни и 

международни инициативи, свързани с 

опазването на околната среда и честване 

по подходящ начин на дати от 

екологичния календар 

Община 

Дряново 

ПУДООС / 

Европейски 

фондове 

Постоянен Повишена осведомеността на 

населението  

27.  Подобряване капацитета на общината за 

подготовка и реализация на екологични 

проекти чрез обучения; 

Община 

Дряново 

Общински 

бюджет / ОПАК 
Постоянен Подобрен капацитет и разширени 

възможности за реализиране на 

проекти 



 

Този документ е създаден в рамките на проект № 13-13-68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в общинска 

администрация Дряново”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

74 

28.  Периодично информиране на населението 

за състоянието на околната среда и 

евентуалните рискове за здравето чрез 

средствата за масова информация; 

Община 

Дряново / 

РИОСВ – 

Велико 

Търново / 

ИАОС 

Общински 

бюджет 
Постоянен Повишена осведоменост на 

населението  

29.  Периодично информиране на населението 

за изпълнението на мерките от 

Общинската програма за опазване на 

околната среда, както и за реализацията на 

различни други проекти с екологична 

насоченост, свързани с национални 

кампании и местни инициативи, чрез 

средствата за масова информация и други 

средства; 

Община 

Дряново 

Общински 

бюджет 
Постоянен Повишена осведоменост и 

заинтересованост на населението  

30.  Организиране и провеждане на местни и 

международни инициативи, свързани с 

опазването на околната среда и честване 

по подходящ начин на дати от 

екологичния календар; 

Община 

Дряново 

Общински 

бюджет 
Постоянен Повишена ангажираност и 

заинтересованост по въпросите 

свързани с опазването на 

околната среда  

31.  Включване на децата от общината в 

различни програми за екологично 

образование и възпитание. 

Община 

Дряново 

Общински 

бюджет 
Постоянен Възпитаване на екологично 

мислене сред младежите  
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  

 

По отношение реализацията на заложените в Програмата цели и мероприятия е 

необходима:  

 нормативна обезпеченост – задължение на Общински съвет Дрянов; 

 координация – задължение на Кмета на община Дряново и Председателя 

на Общински съвет Дряново; 

 изпълнение – задължение на зам.-кмет, Общинска администрация, отдел 

„Устройство на територията, инвестиционна и стопанска политика” и 

двамата експерти по екология; 

 контрол и отчет по изпълнението – задължение на старши експерт 

„Устройство на територията, инвестиционна и стопанска политика” - 

двамата експерти по екология и Кмета на община Дряново; 

В допълнение, общината е длъжна периодично да извършва актуализация на 

програмата, свързана с възникнали нови обстоятелства и документи, както и да  

представя ежегодно отчет за изпълнение на програмата пред Общинския съвет и да 

информира ежегодно РИОСВ гр. Велико Търново и обществеността за изпълнение на 

програмата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000 НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА ДРЯНОВО:  
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