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ВЪВЕДЕНИЕ 

Заданието за определяне обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на „Общ 

устройствен план на Община Дряново” е изготвено в изпълнение на изискванията на чл. 19а от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата 

за ЕО) (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл.  изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 

Август 2019 г.). Заданието е съобразено с изискванията посочени в писмо с Изх. № 3568/04.10.2016 г., 

на Директора на РИОСВ-Велико Търново. 

Заданието е изготвено на база опита на независимите експерти, на които е възложено 

извършването на екологичната оценка на плана, както и в съответствие с нормативните изисквания за 

извършване на екологична оценка в Закона за опазване на околната среда и водите и Наредбата за ЕО. 

Съгласно тези изисквания: 

• Докладът за екологична оценка се оформя като единен документ, който включва 

съдържателна част по чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда; списък на експертите и 

ръководителя на екипа, изготвили доклада за екологична оценка; декларации на всеки от експертите (по 

чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО); справка за проведени консултации и изразените при консултациите 

мнения, предложения, както начина на отразяването им; приложения; 

• Като самостоятелно приложение към доклада за екологична оценка се изготвя нетехническо 

резюме, в обем не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Резюмето съдържа необходимите нагледни 

материали - карти, снимки, схеми. 

Информация за възложителя на плана  

Възложител: Община Дряново, гр. Дряново 5370, ул. „Бачо Киро” № 19, ЕИК: 000215729 

Телефон, факс и е-mail: тел.: 0676/72350, факс: 0676/74303; е-mail: kmet@dryanovo.bg,  

http://www.dryanovo.bg 

Лице за контакти: инж. Трифон Панчев – Кмет на Община Дряново 

І. Описание съдържанието на основните цели на плана и връзка с други планове и програми 

1. Анотация на плана 

Предварителният проект ОУП на Община Дряново, се изготвя въз основа на Планово задание и 

опорен план за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Дряново. 

Необходимостта от изготвяне на актуален проект за ОУПО Дряново е продиктувана от няколко 

обстоятелства: 

▪ С влизането в сила на ЗИД на ЗУТ /обн. ДВ, бр.82 от 26.10.2012 г./ се поставят нови съществени 

изисквания към устройството на отделните видове територии и значително се ограничават 

инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ проект за 

ОУП; 

▪ Наличието на актуален ОУП на община Дряново е условие и предпоставка за кандидатстване и 

получаване на финансиране по линия на оперативните програми на европейските структурни 

фондове; 

▪ Проектът за ОУП ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране и 

строителство в община Дряново; 

▪ Проектът за ОУП ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската територия, при 

прилагането на интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в перспектива. 

▪ Правилата и нормативите за прилагане на проектът за ОУП,  ще допринесат за неговото и на 

общината по-добро управление. 

Предварителният проект за ОУП на Община Дряново, се изготвя при спазване разпоредбите 

на: 

▪ Закона за устройство на територията; 

▪ Наредба № 7/22.12.2005 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
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територии и устройствени зони; 

▪ Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове; 

▪ Закона за опазване на околната среда и водите; 

▪ Закона за биологичното разнообразие; 

▪ Други нормативни документи, имащи отношение по териториално-устройствените проблеми 

на ОУП на общината.  

Етапите за изготвяне на „ОУП на Община Дряново” са: 

▪ Изготвяне на Предварителен проект (ПП) на ОУП на община Дряново; 

▪ Изработване на Окончателен проект на ОУП на община Дряново. 

Съгласно ЗУТ и чл. 17 ал. 3 от Наредба № 8 за обема и съдържание на устройствените планове, 

ОУПО Дряново, се изработва с прогнозен период от 15 – 20 години.  

2. Описание на основните цели и задачи на ОУП на Община Дряново 

  Основната стратегическа цел на предварителният проект за ОУП на Община Дряново,  е да 

служи като управленски инструмент в планирането и устройствената политика на местната власт, като 

да  създава оптимални пространствени и функционални структури и връзки за развитие, изграждане и 

комплексно устройство на цялата територия в хармонично единство на урбанизираните територии и на 

природните дадености, изхождайки от специфичните, регионални и местни условия. 

Стратегическата цел на проект за ОУП на Община Дряново, ще се реализира чрез постигането 

на няколко групи специфични цели: 

1. Идентифициране възможностите и ограниченията за развитие, като се изведат 

потенциалните ползи и ресурси и се предложат адекватни модели за тяхното ползване: 

▪ Създаване на условия за развитие и обновяване на социално икономическия комплекс, така че 

да се осигури заетост на наличната и на потенциалната работна сила в общината; 

▪ Предлагане на решения за ефективното използване на ресурсите и потенциалите на извън 

урбанизираната територия за целите на социално – икономическото развитие на общината. 

▪  

2. Оценяване на регионалните връзки и контакти като се изведат възможните насоки на 

общи действия със съседни и други общини в постигането на общи цели: 

▪ Анализ на транспортната инфраструктура и на настоящите и прогнозни потребности и 

предлагане на решение в съответствие с устройствената концепция /акценти – връзките с населените 

места в област Габрово и съседните области/; 

▪ Извеждане на визия за устройствено развитие на общината на базата на интегриране на местните 

условия и възможности с тези от регионална  значимост. 

3. Развитие и трансформация на съществуващи и създаване на нови функции, както в 

населените места, така и в извън урбанизираните територии в обхвата на общината; предлагане 

на функционално дефиниране на населените места: 

▪ Преразпределение на функции, което да осигури оживяване на населените места; 

▪ Обединение на населените места в система и интегрирано управление на публичните услуги; 

▪ Органично и функционално обвързване на град Дряново с останалите населени места в 

екологично, икономическо, художествено и културно отношение; 

▪ Активизиране на малките населени места и формиране на по широк спектър на функции в тях; 

▪ Формиране на „контактни зони” около населените места и зоната на активно влияние на 

туристическите активности. 

3. Концепция за устройствено развитие на Община Дряново 

Проектът за Общ устройствен план, се изготвя за територията на Община Дряново, Област 

Габрово. 
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Проектът за ОУП на община Дряново, е разработен в обхвата на цялата общината с обща площ 

от 274.16 км2, в т.ч. всички 63 населени места с техните землища, а именно: гр. Дряново, с. Балалея, с. 

Балванците, с. Банари, с. Билкини, с. Бучуковци, с. Ганчовец, с. Геня, с. Геша, с. Глушка, с. Гоздейка, с. 

Големи Българени, с. Горни Върпища, с. Горни Драгойча, с. Гостилница, с. Гърня, с. Денчевци, с. 

Джуровци, с. Длъгня, с. Добрените, с. Долни Върпища, с. Долни Драгойча, с. Доча, с. Дурча, с. Еленците, 

с. Зая, с. Игнатовци, с. Искра, с. Каломен, с. Караиванца, с. Катранджии, с. Керека, с. Косарка, с. 

Косилка, с. Крънча, с. Кукля, с. Куманите, с. Къртипъня, с. Малки Българени, с. Маноя, с. Муця, с. 

Нейчовци, с. Пейна, с. Петковци, с. Плачка, с. Пърша, с. Раданчето, с. Радовци, с. Ритя, с. Руня, с. 

Русиновци, с. Саласука, с. Скалско, с. Славейково, с. Соколово, с. Станча, с. Сухолоевци, с. Сяровци,  с. 

Сяровци, с. Туркинча, с. Царева ливада, с. Чуково, с. Шушня, с. Янтра. 

 Транспортната обвързаност на общината с националната и регионална транспортно-

комуникационна инфраструктура показва, че през нейната територия не преминават пътища от висок 

клас (автомагистрали първокласни и второкласни републикански   пътища).  

Пътната инфраструктура на територията на общината, включва  преминават частично 7 пътя от 

Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 89.8 km, както следва: 

 Републикански път I-5/Е-85 „Граница В. Търново - Дряново- Габрово - вр. Шипка – 

граница Стара Загора“ (с участък от 17.9 км, преминаващ през територията на общината); 

 Републикански път III-609 „Граница Стара Загора – Кръстец - Плачковци - Трявна - 

Царева ливада - Дряново - Гостилица - Буря“; 

 Републикански път III-4041 „Севлиево - Янтра - Скалско-Геша - /Дряново- Габрово/“; 

 Републикански път III-5002 „/Дряново-Габрово/Донино-Велковци-Скалско-

Славейково - Гостилица“; 

 Републикански път III-5502 „Граница В. Търново-Ганчовец - Дряново“ 

 Републикански път III-303 „Пушево-Дряново/-Керека-Граница общ.(Дряново-

В.Търново)-Шемшево-Велико Търново; 

 Републикански път III-406 (О.п. Севлиево – Велико Търново) – (Севлиево – Янтра). 

 

През територията на общината, преминават части от  2 международни ж. п. линии:  

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

Шумен – Варна / IV-та жп линия - Г. Оряховица-Дъбово/ - с дължина на участъка през община Дряново 

23.2 km; 

2. Железопътна линия № 42: Илиянци - Карлово - Тулово - Дъбово – Зимница  / жп линия Царева 

ливада - Габрово - II категория/ - с дължина на участъка през община Дряново 2.9 km. 
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Фиг. 1 Карта с местоположението на община Дряново, област Габрово  

Икономическият потенциал и степента на развитие на социалните функции и свързаната с тях 

социална инфраструктура на община Дряново също определят мястото и на периферна, с ограничени 

възможности община в областния социално-икономически комплекс. Благоприятното местоположение 

на община Дряново обуславя нейното многоотраслово икономическо развитие. Коефициентът на 

икономическа активност в община Дряново е 64.1%, а относителния дял на икономически неактивните 

лица е 35.9%. 

На територията на община Дряново развиват дейност предприятия от почти всички отрасли на 

икономиката. Общината е специализирана в няколко индустриални направления, които се основават 

главно на използването на местната суровинна база. 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. 

Като отрасъл, туризмът може да бъде определен като  една от основните опори в икономиката 

на общината.  

Обликът на общинската икономика, се оформя основно от микро предприятията и малките 

предприятия, които заедно представляват 97.90 на сто от всички регистрирани предприятия.  

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. 

На територията на община Дряново са разположени две ВЕЦ, по поречието на р. Янтра ( „Янтра” 

и „Каломен”) .  

3.1. Основни устройствени елементи, зони и територии, определени с проекта за ОУП на 

Община Дряново – баланс на територията 

Изхождайки от целта и основните задачи на предварителния проект за ОУП на Община Дряново, 

устройствената концепция и възприетите решения на проекта на ОУПО са обосновани промените в 

поземлените ресурси за бъдещо развитие на общината. Баланса на територията на общината, спрямо 
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заложените в предварителния проект териториално устройствено зониране е представено в следващата 

таблица. 

 
Таблица 1. Баланс на територията, съгласно предварителния проект за ОУП на Община Дряново 

 

 

Изхождайки от целта и основните задачи на проект за ОУП на Община Дряново, плановото 

задание и възприетите решения на предварителния проект, са обосновани промени в поземлените 

ресурси на общината, за устойчивото развитие на общината, ключово значение има синхронизирането 

на стратегическото и устройственото планиране.  

Отчитайки съществуващите в общината тенденции и перспективи, настоящият проект за ОУП 

на Община Дряново, следва да  създаде необходимата устройствено-териториална основа за постигането 

на  заложените приоритети. Предвижданията съгласно изготвения предварителен проект, за територията   

на Общината са както следва: 

• Жилищни и предимно производствени територии 

В тази връзка  с проекта е предвидено, окрупняване съществуващи производствени зони отчасти 

стопански дворове, в част от населените места в общината като новите зони Пп1 са предвидени 

предимно за сметка на обработваеми земи – ниви и необработваеми земи. Новите зони са с обща площ 

от приблизително 107.83 ха. 
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Фиг. 2 Пространствено разположение на проектните терени за  Предимно  

производствени зони -  Пп1 на територията на община Дряново, област Габрово 

 

Според тенденцията на отрицателен прираст на населението в бъдещ план, не се очаква рязко 

повишаване на търсенето на жилища. Необитаемият жилищен фонд потвърждава негативните 

тенденции на обезлюдяване в общината. При бъдещ икономически растеж на община Дряново би 

следвало да се създадат условия за повишаване на стандарта на живот на жителите, което би довело до 

нужда от реконструкция на част от жилищния фонд.  

В прогнозата по отношение на системата обитаване са предвидени една голяма зона с размер 

71.09 ха и множество не малки по размер терени Жм1. Обща площ от на всички зони е приблизително 
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97.57 ха (Фиг. 3). Зоните уплътняват съществуващият жилищен фонд предимно за сметка на имоти с 

предназначение обработваеми земи – ниви. 

 

Фиг. 3 Пространствено разположение на проектните терени за жилищни зони Жм1 на 

територията на общината. 

• Система отдих и рекреация 

Устройствения план не предвижда нови устройствени зони за отдих и рекреация. 

• Зелена система  

Състоянието на околната среда на територията на община Дряново, е обект на специализирани 

проучвания и планиране от документи като действащата към момента, Програма за опазване на 

околната среда на община Дряново. Устройствения план не предвижда специални мерки за подобряване 

на зелената система с нови терени за озеленяване. 

Предвиждат се един нов терен за гробищни паркове Тгп1 в близост до гр. Дряново () 

Увеличавайки капацитета на съществуващия Тгп терен с приблизителна площ от 0.6 ха. 

 

 

Фиг. 4 Пространствено разположение, на проектните терени  

за гробищни паркове - Тгп1 на територията на общината. 
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Прогноза за развитието на електроснабдяването 

Електроенергийната система на прилежащата територия е добре развита и оразмерена да поема 

по-голямо натоварване. Съществуването на ПС - Дряново улеснява включването на бъдещи 

консуматори, което ще стимулира икономическото развитие. Техническото състояние на използваните 

съоръжения е добро и към настоящия момент не е необходимо изграждането на нови такива. 

Прогноза за развитието на ВиК системите 

Развитие на водоснабдителните системи на база на нови потребители не се предвижда, тъй като 

населението ще продължи да намалява в близкото бъдеще. Централно водоснабдени са 25 населени 

места и едно е частично водоснабдено. Делът на водоснабденото население е приблизително 97.2%. 

Останалите населени места на територията на общината, се водоснабдяват от локални източници. 
Ненадеждни и морално остарели тръби водят до чести аварии и до значителни загуби на питейна вода, 

както и на влошаване на нейните хигиенни характеристики. Близо 90% от водородната мрежа, трябва 

да бъде подменена.   

4. Връзка на плана с други планове и програми  

От програмните и стратегическите документи тясна връзка с предмета на плана имат 

Националната програма за развитие „България 2020“, Националната стратегия за регионално 

развитие на Република България за периода 2012-2022 г., Националната концепция за пространствено 

развитие за периода 2013 - 2025 г., Националната стратегия за развитие на горския сектор в 

Република България за периода 2013 - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 - 2020), Стратегическият план за 

развитие на горския сектор 2014 - 2023 г., Националната стратегия за развитие на ловното 

стопанство 2012 - 2027 г.,  Регионалният план за развитие на Северен централен район за периода 

2014-2020 г., Областната стратегия за развитие на област Габрово 2014 - 2020 г., Общинският план 

за развитие на Община Дряново за периода 2014-2020 г., Общинска програма за опазване на околната 

среда на Община Дряново за периода 2014-2020 г., Регионална програма за управление на отпадъците 

на Регион Севлиево /ца общините Севлиево, Дряново и Сухиндол/ - актуализирана 2018 г. /и 

актуализациите в нея/ и др.  

 

Националната програма за развитие „България 2020” (НПР БГ2020) е водещият стратегически 

и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. 

Визията, целите и приоритетите на НПР БГ2020 са дефинирани на базата на изготвен за целта социално-

икономически анализ, както и на получените становища в рамките на публичните дискусии на всеки 

един етап от изработването на документа. Формулираните цели на правителствените политики ще 

осигурят постигането на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на 

българските граждани в средносрочен и дългосрочен план.  

НПР БГ2020 е документ за националните решения за растеж. Той е в съответствие с 

ангажиментите на България на европейско и международно ниво, но въплъщава стремежа на държавата 

за избор на национален Път за напредък.  

НПР БГ2020 е интегриран документ за социално-икономическото развитие на България до 2020 

г, показващ връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа 2020“ и 

националните приоритети на България. Той обхваща пълния комплекс от действия на държавата в 

областта на социално-икономическото развитие, като същевременно определя мястото на мерките за 

постигане на националните цели, чието реализиране е заложено в Националната програма за реформи, 

Конвергентната програма и всички действащи стратегически и програмни документи. Поради това НПР 

БГ2020 осигурява и основа за програмния документ по Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-

2020 г.  

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. е основният 

документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано 

и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и 

междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и 

постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  
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НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която 

има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията и 

съдейства за тяхното синхронизиране.  

Главната стратегическа цел на НСРР е „Постигане на устойчиво интегрирано регионално 

развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, 

социален и териториален аспект”. ОУП следва да допринесе за реализацията на някой от 

стратегическите целите, заложени в НСРР 2012-2022 г., като някои от тях са: „Балансирано 

териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в 

районите и качеството на средата в населените места“ и „Социално сближаване и намаляване на 

регионалните диспропорции в социалната сфера чрез развитие и реализация на човешкия капитал“; 

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. 

Националната концепция за пространствено развитие е стратегически документ, определящ 

пространствено-устройствената основа за развитие и планиране на елементите на националната 

територия, с цел постигане на комплексно и интегрирано планиране за осъществяване не само на 

регионалното, но и на отделните социално-икономически секторни планирания на национално ниво, в 

контекста на общоевропейското пространствено развитие. Концепцията служи за подпомагане на 

различните секторни политики в различните йерархични нива, включително и на ниво град. НКПР дава 

визия за бъдещото пространствено развитие на територията през 2025 г.; 

Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 

- 2020 г. (НСРГСРБ 2013 – 2020) е интегриран документ за развитие на горския сектор до 2020 г., 

формулиращ националните приоритети в съответствие с европейската рамка за планиране в сектора. 

НСРГСРБ 2013 г. – 2020 г. е съобразена и с националните стратегически документи.  

В резултат от прилагането на НСРГСРБ 2013 - 2020  се очаква да се запазят и обогатят 

екологичните, социалните и икономическите функции на горите. Устойчивото развитие на горския 

сектор ще стимулира икономическото развитие на страната като цяло, ще допринесе за повишаване 

качеството на живот и за подобряване състоянието на околната среда. 

Стратегическият план за развитие на горския сектор 2014 - 2023 г. е от особено значение и се 

очаква да бъде мост между стратегическата визия за сектора и конкретните действия за нейното 

постигане. Мисията на Стратегическия план за развитие на горския сектор е да определи конкретните 

действия за изпълнение на стратегическите цели, приоритетите и мерките, заложени в Националната 

стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г., осигурявайки условия за 

постигане на заложената в нея Визия.  

Стратегическият  план за развитие на горския сектор идентифицира оперативни цели и дейности, 

групирани в съответствие със заложените в Стратегията стратегически цели, приоритети и мерки. В 

допълнение Планът включва оценка на нужните ресурси, очакваните резултати, отговорните и 

ангажирани институции, комуникационна и медийна политика и индикатори и правила за извършване 

на мониторинг на изпълнението. 

Националната стратегия за развитие на ловното стопанство 2012 – 2027 година  има за цел 

да очертае насоките за развитие на ловното стопанство в условията на пазарна икономика и да отговори 

на предизвикателствата на новите виждания за устойчиво развитие и опазване на всички възобновими 

природни ресурси. Нейната  мисия е в дългосрочен план да даде основните насоки за устойчивото 

развитие и ползване на дивечовите запаси, да защити и опази биологичното разнообразие и 

местообитанията и възстанови изчезнали видове, както и да намали, а в някои случаи и да елиминира 

влиянието на факторите, които влияят негативно върху дивечовите популации. Очакванията са към 2027 

година в България да има устойчиво развитие и ползване на дивечовите ресурси, запазено биологично 

разнообразие и ценни и редки видове и повишена производителност на местообитанията и на добитите 

в тях продукти. 

Националната стратегията за развитие на ловното стопанство гарантира прилагането на 

Европейското и международно природозащитно законодателство в Българското законодателство и е 

естествено продължение на Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие в 

България и на Стратегията за развитие на горите 2013 - 2020 година. Тя определя целите на 

ловностопанската  дейност у нас,  насочени преди всичко в защита на биоразнообразието и генофонда 
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на страната ни и на месните видове дивеч при съвместяване интересите на държавата и на собствениците 

на земи и гори със стопанисващите дивеча. 

Регионалният план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) като един от шестте 

плана за развитие на ниво 2 за периода 2014-2020 г. е съществен елемент в йерархичната система от 

документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Той определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на района, 

отчитайки специфичните му характеристики и потенциал за развитие.    

РПР на СЦР е разработен на основата на интегриран подход и като планов документ от 

междинно йерархично ниво, осъществява връзката и координацията между стратегическите документи 

за регионално развитие от другите териториални нива – Националната стратегия за регионално 

развитие, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие. Важна задача на 

РПР е да следва зададената в Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. (НСРР) 

обща стратегическа платформа, като същевременно я пренесе на по-ниските териториални нива. 

Съгласно плана Визията за развитие на района е „СЦР – бързо и устойчиво развиващ се 

европейски район, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето 

бъдеще и личностна реализация”. 

 В така формулираната визия е заложена прогнозата, че в резултат от прилагането на РПР на 

СЦР ще се преодолее изоставането в икономическото развитие, ще се достигнат средните показатели за 

районите от дунавското пространство и като краен желан резултат ще се подобрят условия за живот на 

хората. Инвестициите в човешкия капитал и социална инфраструктура ще допринесат за социалното 

сближаване. Териториално балансираният растеж ще се постигне чрез укрепване на градовете центрове 

и подобряване на свързаността в района и качеството на средата в населените места.  

Особено важно е да се подчертае, че Регионалният план за развитие на СЦР 2014-2020 г., има 

практическата задача да конкретизира и синхронизира стратегическите постановки на два 

фундаментални за района документа - „Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав“ и 

НСРР и по този начин да очертае рамката за разработване на областните стратегии и общинските 

планове (в рамките на района) за следващия планов период. 

Съобразявайки се с НСРР, РПР на СЦР поставя идеята за икономическо, социално и 

териториално сближаване на европейско, национално и регионално ниво във фокуса на стратегическите 

си цели: 

✓ Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване - достигане на средните нива на заетост, 

производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за районите 

от Дунавското пространство; 

✓ Стратегическа цел 2: Социално сближаване - преодоляване на междурегионалните и 

вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална 

изолация и бедност; 

✓ Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и 

устойчиво развитие на територията и населените места; 

✓ Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на 

климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване 

на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране развитието на добив на енергия от ВЕИ. 

 

Областната стратегия за развитие /ОСР/ на област Габрово 2014 - 2020 г. е средносрочен 

документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на съответната област, който се 

разработва в съответствие регионалния план за развитие на район от ниво 2. С областната стратегия за 

развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се 

отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта.  

Определената Визия с ОСР е: „Към 2020 година Област Габрово е област в растеж, с 

конкурентноспособна икономика, модернизирана инфраструктура и подобрено качество на живот.“ 

Стратегическите цели и приоритетни области са насочени към: 
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✓ Стратегическа Цел 1 - Реализиране потенциала на местната икономика; 

✓ Стратегическа Цел 2 - Устойчиво и балансирано развитие на територията на област 

Габрово; 

✓ Стратегическа Цел 3 - Постигане на социално сближаване чрез създаване на условия за 

развитие и реализация на човешкия капитал. 

Стратегическите цели са обвързани с приоритети, като е приложен интегриран подход при 

планирането т.е. развитието се базира на принципа на устойчивото развитие, а именно съчетаването на 

целите на икономическото, социалното и тези в областта на околната среда. 

Общинският план за развитие на Община Дряново за периода 2014-2020 г.  

Общинският план за развитие (ОПР) на община Дряново за периода 2014 - 2020 г., е документ 

за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на общината, който се 

разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Габрово 

и Регионалния план за развитие на Северен централен район (СЦР) за периода 2014 - 2020 г. 

Визията за развитието на общината е: „Към 2020 община Дряново да се превърне в община с 

привлекателна жизнена среда и добро качество на живота, съхранила културно-историческото, 

духовното и природното си наследство, с изградена и поддържана техническа и бизнес 

инфраструктура, осигурила условия за устойчив растеж, конкурентоспособна икономика, селско 

стопанство, туризъм и услуги.“ 

Главната стратегическа цел в ОПР е: Постигането на интегрирано устойчиво развитие и 

повишаване стандарта на живот, чрез стабилни темпове на икономически растеж на основата на 

собствените ресурси и местен потенциал на територията. 

За постигането на главната стратегическа цел в ОПР са заложени 5 стратегически цели, 10 

приоритета и 254 специфични цели, насочени към развитие на икономиката, туризма, техническата 

инфраструктура, намаляване на бедността, опазване на околната среда, стимулиране на 

междуобщинското сътрудничество и повишаване капацитета на общинската администрация. 

Стратегическа цел 1. „Реализиране потенциала на местната икономика и модернизация на 

земеделските производства за достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и 

приложение на иновации в икономиката“; 

  Стратегическа цел 2. „Интегрирано развитие на територията, чрез изграждане на 

инфраструктурни мрежи и подобряване на териториалната устойчивост и достъпност”; 

Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна 

инфраструктура и създаване на условия за по-добро образование, социално включване, достъпно и 

качествено здравеопазване, култура и спорт”; 

Стратегическа цел 4. „Щадящо използване на ресурсите, опазване и възстановяване на околната 

среда и адаптиране към измененията на климата“; 

Стратегическа цел 5.  „Добро управление и достъп до качествени административни услуги. 

 

Общинска програма за опазване на околната среда на Община Дряново за периода 2014-2020 г. 

Визията за околна среда на общината е: „Дряново – община с чиста околна среда, благоприятен 

климат,  съхранени природни и културно-исторически богатства – привлекателно  място за туризъм, 

отдих и инвестиции“. 

На основата на тенденциите, очертани при анализа на среда и резултатите от SWOT анализа, са 

формулирани две генерални стратегически цели на общинската програма, както и специфични цели, 

които са основата на плана за действие към програмата.  

Генерална стратегическа цел 1 – Жителите на Община Дряново да живеят в чиста околна среда, 

която не допуска рискове за човешкото здраве; 

Генерална стратегическа цел 2 – Оптимално използване на природните дадености и културно-

историческото наследство за развитие на туризма. 
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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. В тази връзка са определени, следните специфични цели: 

Специфична цел 1 – Да се запази доброто качество на атмосферния въздух и да се поддържа 

нивото на емисиите под пределно допустимите концентрации; 

Специфична цел 2 – Да се подобри управлението на водите и да се развие инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води до 2020 г; 

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; 

Специфична цел 4 – Да се опазва биоразнообразието на общината и да се предприемат дейности 

насочени към поддържане на защитените територии в добро състояние; 

Специфична цел 5 – Да се подобри системата за сметосъбиране и сметоизвозване в 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. 

Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево /ца общините Севлиево, 

Дряново и Сухиндол/ - актуализирана 2018 г. 

Регионалната програма за управление на отпадъците за Регион Севлиево се разработва въз 

основа на член 52, ал. 6 от ЗУО и реализира възможността кметовете на трите общини – Севлиево, 

Дряново и Сухиндол, включени в регионалната система за управление на отпадъците, да разработят 

обща програма, с ясно определени задължения, отговорности и мерки, засягащи отделните общини, 

включени в РСУО. 

Стратегическата цел на настоящата програма е да се постигне високо ниво на защита на околната 

среда в регион Севлиево, чрез законово регламентирано, екологосъобразно и ефективно управление на 

отпадъците в Регион Севлиево и постигане на следните основни стратегически цели: 

✓ Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

✓ Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и 

предотвратяване на риска от депонираните отпадъци; 

✓ Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; 

✓ Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на  йерархията на 

управление на отпадъците. 

Регионалната програма поставя следните единадесет оперативни цели за управлението на 

отпадъците в периода 2015-2020 г. : 

✓ Оперативна цел 1 - Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на 

образуването на отпадъци; 

✓ Оперативна цел 2 - Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци; 

✓ Оперативна цел 3 - Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, 

събиране и транспортиране на отпадъците; 

✓ Оперативна цел 4 - Прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците – 

доизграждане и експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците на 

регион Севлиево; 

✓ Оперативна цел 5 - Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с 

✓ отпадъци; 

✓ Оперативна цел 5 - Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване 

прилагането на законодателството и политиката в областта; 
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✓ Оперативна цел 5 - Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците; 

✓ Оперативна цел 5  - Укрепване на административния капацитет на администрацията, 

отговорна за управлението на отпадъците в общината; 

✓ Оперативна цел 5 - Увеличаване на инвестициите и прилагане на принципите 

“Отговорност на производителя” и “Замърсителят плаща” при интегрирано управление 

на отпадъците; 

✓ Оперативна цел 5 - Повишаване участието на обществеността при управление на 

дейностите по отпадъците в общината; 

✓ Оперативна цел 5 - Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци 

отпадъци. 

 

Връзката на плана с други планове и програми, ще бъде по-подробно разгледана в Доклада за 

екологичната оценка на предварителния проект за ОУП на Община Дряново. 

ІІ. Текущо състояние на компонентите на околната среда и факторите, които замърсяват 

околната среда и евентуално развитие без прилагане на плана  

1. Атмосферен въздух  

Характеристика на климатичните и метеорологични характеристики 

Община Дряново попада в умерено-континенталната климатична област. Климатът е 

умереноконтинентален, характеризиращ се със снежна, не много студена зима, късно настъпваща 

пролет, прохладно и влажно лято, топла есен с първи есенни застудявания в началото на ноември. 

Районът се характеризира с най-висока за страната годишна продължителност на слънчевото греене и 

липсващи мъгливи дни. Средната годишна температура е 10 – 10.5 С, като средната януарска 

температура е 1,3 оС.   Лятото е горещо със средна юлска температура около 21° 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. 

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. 

За проследяването на климатичните особености в района в доклада за ЕО ще се използват данни 

от метеорологични станции. Ще бъде направена кратка климатична характеристика на района.  

Качество на атмосферния въздух 

Качеството на атмосферния въздух, съответно нивото на концентрация на замърсяващите 

вещества в приземния слой на атмосферата в даден район, е в зависимост от редица фактори, оказващи 

влияние върху разсейването или задържането на замърсителите, като местоположение, интензивност, 

честота, продължителност и височина на емисиите, както и от метеорологичните фактори като посока и 

скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и т.н. 

Качеството на атмосферния въздух в България се следи от Националната система за контрол на 

качеството на атмосферния въздух (НСККАВ).  

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. На 

територията ѝ, няма разположени станции за контрол на КАВ, не са извършвани измервания нивата на 

основните показатели, характеризиращи КАВ в приземния слой, съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЧАВ. 

На територията на общината няма големи източници на вредни вещества в атмосферния въздух, 

както и интензивен автомобилен транспорт. Основният източник на емисии на вредни вещества е от 

битовото отопление с твърди горива през зимния сезон.  

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 
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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 

Независимо че на територията на община Дряново няма разположени станции за контрол на 

КАВ, на база оценката на съществуващите източници на замърсяване чрез моделиране в Доклада за 

екологична оценка ще се направи прогнозна оценка на качеството на атмосферния въздух в района на 

общината.  

2. Повърхностни и подпочвени води  

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. На река Янтра има изградени 

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

 На територията на община Дряново, са разположени част от водосборите на няколко 

повърхностни водни тела в поречието на река Янтра:   

Таблица 2. Повърхностни водни тела, попадащи на територията на Община Кричим 

Код на водно 

тяло 
Воден обект 

Категория 

на водното 

тяло 

Географски обхват 

СМВТ*/ИВТ**/ 

Естествено 

водно тяло 

Част от 

BG1YN800R016 
Дряновска река 

р. Дряновска от Трявна до 

вливане в р.Белица при 

Дебелец 

Естествено 

Част от 

BG1YN800R033  
Белица река 

р. Белица от вливане на р. 

Райковска при Вонеща 

вода до вливане в р. Янтра 

при Велико Търново 

вкл. приток - р. Еньовица 

Естествено 

Част от 
BG1YN900R015 

 

Янтра река 

р. Янтра от вливане на р. 

Козлята при Габрово до 

вливане на р. Белица при 

Велико Търново 

Естествено 

*СМВТ - Силномодифицирано водно тяло: **ИВТ - Изкуствено водно тяло. 

 

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 2013 г. състоянието на пунктовете при р. 

Белица и р. Дряновска (преди вливане в р. Белица) се запазва умерено по отношение на биологичните 

елементи.  

 От 2013 г. 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. 

             По отношение на подземните водни тела на територията на община Дряново, попадат части от 

две, представени в следващата таблица. 
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Таблица 3. Подземни водни тела, попадащи на територията на Община Кричим 

Код на подземно 

водно тяло 
Име на подземно водно тяло Населени места 

Част от 

BG1G0000TJK045 

Карстови води в Централния 

Балкан 

Балалея; Балванците; Банари; Билкини; Бучуковци; 

Ганчовец; Геня; Геша; Глушка; Гоздейка; Големи 

Българени; Горни Върпища; Горни Драгойча; 

Гостилица; Гърня; Денчевци; Джуровци; Длъгня; 

Добрените; Долни Върпища; Долни Драгойча; Доча; 

Дряново; Дурча; Еленците; Зая; Игнатовци; Искра; 

Каломен; Караиванца; Катранджии; Керека; 

Косарка; Косилка; Крънча; Кукля; Куманите; 

Къртипъня; Матки Българени; Маноя; Муця; 

Нейчовци; Пейна; Петковци; Плачка; Пърша; 

Раданчето; Радовци; Ритя; Руня; Русиновци; 

Саласука; Скалско; Славейково; Соколово; Станча; 

Сухолоевци; Сяровци; Туркинча; Царева ливада; 

Чуково; Шушня; Янтра. 

Матка част от 

BG1G00000K1040 

Карстови води в Ловеч- 

Търновския масив 

 

 

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. 

Опасни хидроложки явления. Риск от наводнения 

В Дунавският район за басейново управление на основание чл. 146г от Закона за водите са 

определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Те са утвърдени със 

Заповед № 88/21.08.2013 г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски  район“ и Заповед № РДД 

744/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. РЗПРН са класифицирани в три степени 

на риск по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културно 

историческото наследство - нисък, среден и висок. Утвърдените РЗПРН съдържат само районите със 

степен на риск „висок” и „среден". 

Територията на община Дряново, не попада в райони със значителен потенциален риск от 

наводнения. 

В доклада за ЕО ще бъдат подробно разгледани и оценени хидрогеоложките условия, 

състоянието на повърхностните и подземните води в района по предоставени и налични данни, 

състоянието на хидротехническите съоръжения /диги, язовирни стени и т.н./, както и въздействието в 

резултат на предвижданията на предварителния проект за  ОУП на община Дряново.  

3. Почви  

 Най-разпространени видове почви на територията на общината  са сивите горски, алувиалните и 

делувиалните почви. Сивите горски почви са характерни за районите с надморска височина до 1000 м. 

Образуват се в условията на умереноконтинентален климат и имат ясно изразен хумусен хоризонт. 

Притежават неблагоприятни физикомеханични свойства. Алувиално-ливадните почви са 

разпространени 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). 
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 Почвените разновидности и състоянието на почвите в района на Община Дряново, ще бъдат 

разгледани подробно в Доклада за екологична оценка, и ще се направи обобщена преценка за 

съществуващото състояние на този компонент.  

4. Геоложка основа  

Община Дряново е разположена в територията на младонагънатата морфоструктурата на 

Балканидите. Тя се състои от три надлъжно разположени части: Предбалкан, Старопланинска верига и 

Средногорие. Община Дряново попада в частта на Предбалкана, който е изграден редица правилни 

антиклинали и синклинални гънки, формиращи т. нар. юротипен релеф. Планинският релеф тук е слабо 

разчленен.  

За геоложкия (литолого - статиграфски) строеж на тази територия са характерни глинесто – 

теригенно – карбонатните седименти от ранната креда.  

Във връзка с геоморфоложкото райониране общината е разположена в провинция на активната 

Мизийска платформена окрайнина в Старопланинската област. Районът, в който се намира е Тетевенско 

– Еленски.  

Сеизмичност 

Територията на община Дряново, попада в район с максимален интензитет на сеизмичните 

процеси от VII-VІІІ степен по скалата на Медвед-Шпонхиер-Карник с коефициент на земетръс Кс = 0.15 

и максимално референтно ускорение на земната основа q = 0.07/95 годишен период на повторяемост и 

q = 0.11 до 0.15/475 годишен период на повторяемост. Най-силно влияние на сеизмичната обстановка се 

прогнозира в град Дряново и селата Скалско, Гостилица и Радовци. 

В Доклада за ЕО ще бъде направено подробно описание на геоложката основа попадаща в 

териториалният обхват на плана, и предварителния проект за ОУП. От съществено значение тук е 

възможността на земната основа да приеме евентуална бъдеща намеса, инженерно-геоложките условия, 

наличието на подземни богатства, наличие на физико-геоложки процеси и явления, сеизмичност.  

5. Ландшафт  

Ландшафтите  се  състоят  от  веществени  компоненти,  образувани  от вещества с различни 

физически свойства. Релефът и климатът имат водещо ландшафто-образуващо  влияние. Водата, 

почвата, растителният и животински свят са съществени компоненти на ландшафта и са важни 

индикатори на състоянието му.   

Абиогенните компоненти на ландшафта (климат, релеф, води) са устойчиви и бавно изменящи 

се, докато биогенните (растителен и животински свят) са динамични и бързо променящи се и в 

значителна степен повлияни от човешката дейност. Повечето от ландшафтите са устойчиви, а 

същевременно могат да се променят и при определено въздействие да преминават от едно в друго 

състояние. 

Според комплексното физико-географско райониране на България, Община Дряново се отнася 

към ландшафтна зона на Старопланинската област, подобласт  Предбалкан (по Гълъбов, 1975).  

По ландшафтно-типологичната схема на страната района на Община Дряново, област Габрово 

спада към Старопланинска област, Централно старопланинска подобласт (по Петров 1997 г.) 

Ландшафтообразуващи фактори 

Сегашният облик  на  ландшафтите на територията на общината е  формиран  от дългогодишното 

антропогенно въздействие. 

Ландшафтния облик на територията на общината като цяла се определя от предимно 

разнообразния релеф. 

Дряновската  община  се  характеризира  с  разнообразен    полупланински релеф, характерен за 

Предбалкана и средната част на Стара планина. Релефът на района е силно  пресечен и представлява 

поредица от долини, прорязани от дерета и оврази, тесни ридове и била със  стръмни склонове. 

Хоризонталното разчленение на релефа варира от 1.5 до 3 км., а вертикалното от 100 до 200 м. 

Дряновската река и нейният приток - река Андъка проломяват Страженското възвишение, като 

образуват живописни, но трудно проходими проломи. Реката силно се всича в баремските варовици и 
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формира скаровидната си долина. По нейното протежение върху двата бряга се разпростира гр. Дряново. 

Надморската височина на община Дряново, в посока север-юг, се колебае от 180 - 640 м. 

Ландшафтното разнообразие, на територията на Община Дряново е значително. Ландшафтната 

характеристика на района на териториалния обхват на плана е от смесен вид - природно-антропогенна. 

Антропогенните компоненти на ландшафта се изразяват в разположените  на територията на общината 

населени места, инфраструктурни  и промишлени обекти, както и тези за селскостопански  дейности.   

Характерът и структурата на почвената покривка, климатичните особености и разнообразието 

на релефа в землищата на населените места от общината, са предпоставка за високо естествено 

плодородие. 

Елементите на техническата инфраструктура, в ландшафта на територията на община Дряново, 

са равномерно разпределени  и добре развити. В повечето случаи имат линеарни структури - пътища, 

ж.п. линии, електропроводи, водопроводи и др., които преминават през територията ѝ, наземно и/или 

надземно, налагайки своите очертания в ландшафта. 

Нарушени терени 

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. 

Свлачища 

По данни на „Геозащита – Плевен“ ЕООД, на територията на Община Дряново са регистрирани 

общо 9 свлачища,  на площ от 13692 м2 разпределени, в следни населени места: 

 Свлачище GAB12.12677.01  -  с. Царева ливада, южно, строителна площадка на ГПЦ 

/потенциално/; 

 Свлачище GAB12.12677.02  - с. Царева ливада, южно, строителна площадка на ГПЦ 

/потенциално/; 

 Свлачище GAB12.12677.03  - с. Царева ливада, път ІІІ-609 км 54+600 /стабилизирано/; 

 Свлачище GAB12.12677.04  - с. Царева ливада, път ІІІ-609 км 54+600 /стабилизирано/; 

 Свлачище GAB12.12677.05  - с. Царева ливада, път за м. „Куманите“, 350 м от разкл. 
/стабилизирано/; 

 Свлачище GAB12.81726.01 - Сл. път за ВЕЦ „Каломен“, на 1.4 км от с. Чуково 

/периодично активно/; 

 Свлачище GAB12.66768.01 - с. Скалско, на шосе за кар. „Чириковец” и Габрово 

/периодично активно/; 

 Свлачище GAB12.66768.02 - с. Скалско, сух откос на стена на яз. „Скалско“ 

/потенциално/; 

 Свлачище  GAB12.23947.01 - на шосето за Дряновски манастир, гр. Дряново - 

/стабилизирано/.  

 

6. Природни обекти  

Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии  

На територията на община Дряново, област Габрово попадат две защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии, това са: 
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 Природна забележителност „Бачо Киро“ – пещера,  с площ 0.5 хектара, разположена в 

землището на с. Царева ливада, община Дряново, обявена със Заповед № 2810 от 10.10.1962 г., 

бр. 56/1963 на Държавен вестник.  

Режим на дейности, в защитената територия: 

1. Забранява се събирането на камъни и разкриването на кариери в района на природната 

забележителност 

2. Забранява се влизането в пещерите, унищожаването и чупенето на образуванията (сталактити 

и сталагмити в тях), както и замърсяването им 

3. Забранява се събирането или унищожаването на пещерната фауна 

4. Забранява се писането и драскането по стените, влизането с факли и други димящи 

осветителни тела, както и всички действия, които водят до загрозяване или унищожаване на 

пещерите 

5. Забранява се използването на пещерите за стопански нужди (гъбарници, винарски изби, 

мандри и други) става, когато те нямат научно (геоложко или археологическо, палеонтологично) 

и естетично значение. 

 Защитена местност „Дряновски манастир“ - с площ от 311.14 хектара, обхващащ територии 

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

опазване на характерни за района гори и защитена зона „Дряновски манастир“.  

  Обявена е със Заповед №.357 от 09.02.1973 г., бр. 21/1973 на Държавен вестник.  За защитената 

територия са издадени също и следните документи за промяна: 

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед № 1136 от 14.12.1981 г., бр. 102/1981 на 

Държавен вестник  1981 г.; 

2. Прекатегоризация със Заповед № РД-1324 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен 

вестник  2002 г.; 

3. Промяна в площта - намаляване със Заповед № РД-292 от 22.03.2004 г., бр. 70/2004 на 

Държавен вестник  2004 г. 

 

Целта на обявяване, на защитената територия  е: 

1. Опазване характерни гори в района на Дряновския манастир. 

 

Режим на дейности, в защитената територия: 

1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед за подобряване на 

санитарното и ландшафтно състояние на обектите. Стопанисването да се извършва съгласно 

устройствените проекти с максимално запазване на природната обстановка; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък и други инертни 

материали, изхвърляне на сгурия и различни промишлени отпадъци, както и всякакви действия, 

чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях. 

 

      Двете  защитени територии се припокриват. /Виж. Фиг. 5/
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Фиг. 5: Местоположение на защитените територии съгласно ЗЗТ, на територията на Община Дряново 



Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на план/програма:  

„Общ устройствен план на Община Дряново.” 
 

 

 

Възложител: Община Дряново   23 

➢ Вековни дървета 

Съгласно Регистъра на Вековните дървета в България на ИАОС, на територията на Община 

Дряново, са регистрирани  10 вековни дървета, както следва: 

1) Благун (1312 -код в регистъра) – Quercus frainetto Ten. 

Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Долни Драгойча – обявено със 

Заповед № 583 от 26.09.1981 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 83 от 1981 г.); Характеристики 

на вековното дърво: Години към датата на обявяване: 600 г.; Реална възраст: 638 г.; 

Височина (m): 18; Периметър (m): 5.9 

2) Бук (1413) - Fagus sylvatica L. 

Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с.Шушня,  ГС Плачковци, 

отд.222-б – обявено със Заповед № 1027 от 01.12.1982 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 101 

от 1982 г.); Характеристики на вековното дърво: Години към датата на обявяване: 

160 г.; Реална възраст: 197 г.; Височина (m): 19; Периметър (m): 2.5; 

3) Зимен дъб (1130) - Quercus daleshampii Ten. 

Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Каломен, парцел №418 от 

кадастралната карта на сел.стоп.фонд - обявено със Заповед № 657 от 13.09.1979 г. на 

КОПС при МС (ДВ, бр. 79 от 1979 г.); Характеристики на вековното дърво: Години 

към датата на обявяване: 500 г.; Реална възраст: 540; Височина (m): 19; Периметър 

(m): 4.6; 

4) Зимен дъб (1470) - Quercus daleshampii Ten. 

Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Славейково, кв.53 - обявено 

със Заповед № 851 от 10.08.1983 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 70 от 1983 г.); 

Характеристики на вековното дърво: Години към датата на обявяване: 300 г.; Реална 

възраст: 336 г.; Височина (m): 14; Периметър (m): 3.2; 

5) Зимен дъб (1184) - Quercus daleshampii Ten. 

Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Караиванца, м. „Корията“ - 

обявено със Заповед № 384 от 17.06.1980 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 69 от 1980 г.); 
Характеристики на вековното дърво: Години към датата на обявяване: няма данни; 

Реална възраст: няма данни; Височина (m): няма данни; Периметър (m): няма данни; 

6) Зимен дъб (1415) - Quercus daleshampii Ten. 

Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Големи Българени, м. „Друля“ 

-  - обявено със Заповед № 1027 от 01.12.1982 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 101 от 1982 

г.); Характеристики на вековното дърво: Години към датата на обявяване: 250 г.; 

Реална възраст: 287 г.; Височина (m): 14; Периметър (m): 2.8; 

7) Зимен дъб (1416) - Quercus daleshampii Ten. 

Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Големи Българени, м. „Друля“ 

- обявено със Заповед № 1027 от 01.12.1982 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 101 от 1982 г.); 

Характеристики на вековното дърво: Години към датата на обявяване: 250 г.; Реална 

възраст: 287 г.; Височина (m): 16; Периметър (m): 2.6; 

8) Зимен дъб (1414) - Quercus daleshampii Ten. 

Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Големи Българени, м. 

„Копачетата“ - обявено със Заповед № 1027 от 01.12.1982 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 

101 от 1982 г.); Характеристики на вековното дърво: Години към датата на 

обявяване: 300 г.; Реална възраст: 337 г.; Височина (m): 13; Периметър (m): 3.2; 

9) Скоруша (1417) - Sorbus domestica L. Ten. 

Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Русиновци - обявено със 

Заповед № 1027 от 01.12.1982 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 101 от 1982 

г.); Характеристики на вековното дърво: Години към датата на обявяване: 350 г.; 

Реална възраст: 387 г.; Височина (m): 18; Периметър (m): 3.8; 

http://eea.government.bg/v-trees/bg/area.jsp?vtGroupNum=1130
http://eea.government.bg/v-trees/bg/area.jsp?vtGroupNum=1470
http://eea.government.bg/v-trees/bg/area.jsp?vtGroupNum=1184
http://eea.government.bg/v-trees/bg/area.jsp?vtGroupNum=1415
http://eea.government.bg/v-trees/bg/area.jsp?vtGroupNum=1416
http://eea.government.bg/v-trees/bg/area.jsp?vtGroupNum=1414
http://eea.government.bg/v-trees/bg/area.jsp?vtGroupNum=1417
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10)  Цер (1411) - Quercus cerris Ten. 

Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Малки Българени - обявено 

със Заповед № 1027 от 01.12.1982 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 101 от 1982 г.); 

Характеристики на вековното дърво: Години към датата на обявяване: 250 г.; Реална 

възраст: 287 г.; Височина (m): 13; Периметър (m): 2.6; 

 

7. Защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000 

В териториалния обхват на Община Дряново попадат четири защитени зони, част от 

екологичната мрежа Натура 2000, BG0000610 „Река Янтра“,  BG0000282 „Дряновска река“,  

BG0000214 „Дряновски манастир“, и защитена зона BG0000263 „Скалско“, обявени по Директива 

92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна . 

Местоположението на защитените зони, спрямо предвижданията на предварителният проект за  

ОУП на  община Дряново е показано на Фиг.6. 

http://eea.government.bg/v-trees/bg/area.jsp?vtGroupNum=1411
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Фиг. 6 Местоположение на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, на територията на Община Дряново, спрямо 

предвижданията на предварителния проект за ОУП 
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Кратка характеристика  на защитените зони  

✓ Защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“  

Защитената зона е обявена по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за 

биологичното разнообразие, включена в списъка със защитени зони, приет с РМС №122 от 02.03.2007 

г. (ДВ, брой 21 от 09.03.2007 г.), с площ от 2987.890 ха. В границите на защитена зона, от територията 

на Община Дряново, попадат части от землищата на следните населени места: с. Царева ливада, с. 

Скалско, с. Караиванца, с. Геша, с. Радовци и град Дряново, на площ от 1424.999 ха или 47.6921 %, от 

площта ѝ.  

Защитена зона е тип Е – защитена зона по Директивата за хабитатите, която се допира до 

защитена  зона по Директивата за птиците. 

 

Административен район 

Защитената зона попада в BG32 Северен централен район, и Континентален биогеографски 

район  /100 %/, със  средна надморска височина от 486 м. 

Цели на опазване на защитената зона 

 Запазване площта на природните местообитания и местообитания на видовете и техните 

популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

 Запазване естественото състояние на природните местообитания и местообитания на 

видовете, предмет на опазване в ЗЗ, включително и на естествените за тези 

местообитания видов състав, характерни видове и условията на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетните местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Качество и значимост 

В защитената зона, преобладава съчетание от разнообразен карстови ландшафти, пещери, скални 

ниши, каньони и карстови извори. Добре запазени широколистни гори. Много важни за съществуването 

на безгръбначната фауна. Скалите са от ключово значение за опазването на петрофилни растителни и 

животински видове, особено птици. Като цяло местообитанията са увредени от антропогенното 

въздействие. Голата сеч е довела до  деградирането на естествените местообитания. 

Предмет на опазване в защитената зона 

Предмет на опазване в защитената зона,  са следните типове природни местообитания: 

Таблица 4. Природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона 

Код Пр. Име Покритие (ha) 

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi  4.48183   

6210  Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 
537.8202   

8210  Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 29.8789  

8310  Неблагоустроени пещери 15 пещери 

9150  Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 18.46516   

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 123.99743  

91G0  Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 281.16044  

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 6.87214  

 91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 237.83604   

91W0  Мизийски букови гори 107.26525   

91Z0  Мизийски гори от сребролистна липа 31.37284   

 

➢ Растения, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

В следващата таблица са посочени растителните видове, предмет на опазване в защитената зона 

по данни от актуализирания стандартен формуляр. 
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Таблица 5. Растителни видове, предмет на опазване в защитената зона 

КОД ИМЕ (НА БЪЛГАРСКИ) ПОПУЛАЦИЯ ОЦЕНКА 

Име (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.оц. 

2327 Himantoqlossum caprinum 
R C B C B 

Обикновена пърчовка 

 

По отношение на представителите на фауната, предмет на опазване са следните  животински 

видове, както следва: 

➢ Птици, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

В следващата таблица са посочени видовете птици, предмет на опазване в защитената зона по 

данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 6. Птици, предмет на опазване в защитената зона 

Вид Популация  Оценка на зоната  

 Код  Научно име/лат  S  NP  T  
Размер 

популация  
Unit  Cat.  D.qual.  A|B|C|D  A|B|C  

            Min Max      
Попула-

ция 

Опа-

зване 

Изола-

ция 

Цялостна 

оценка 

B A086 Accipiter nisus        r   10   10   p      G   D            

B A247 Alauda arvensis        r   300   300   p      G   D            

B A229 Alcedo atthis        r   10   10   p      G   C   C   B   C   

B A255 Anthus campestris        r   5   5   p      G   D            

B A091 Aquila chrysaetos        r   1   1   p      G   C   A   B   A   

B A404 Aquila heliaca        c   1   1   i      G   D            

B A215 Bubo bubo        p   5   10   p      G   D            

B A215 Bubo bubo        r   5   10   p      G   D            

B A087 Buteo buteo        r   15   15   p      G   D            

B A087 Buteo buteo        p   15   15   p      G   D            

B A366 Carduelis cannabina        p   150   150   p      G   C   B   B   B   

B A366 Carduelis cannabina        r   150   150   p      G   C   B   B   B   

B A363 Carduelis chloris        r   250   250   p      G   C   A   C   A   

B A030 Ciconia nigra        r   5   5   p      G   C   A   B   A   

B A080 Circaetus gallicus        r   2   2   p      G   C   B   B   B   

B A231 Coracias garrulus        r   10   10   p      G   C   A   B   A   

B A347 Corvus monedula        r   30   40   p      G   C   A   B   A   

B A429 Dendrocopos syriacus        r   30   30   p      G   D            

B A429 Dendrocopos syriacus        p   30   30   p      G   D            

B A383 Emberiza calandra        p   1000   1000   p      G               

B A379 Emberiza hortulana        r   80   80   p      G   C   A   C   A   

B A382 
Emberiza 

melanocephala  
      r   40   40   p      G   C   B   B   B   

B A269 Erithacus rubecula        r   200   200   p      G   C   A   C   A   

B A269 Erithacus rubecula        p   200   200   p      G   C   A   C   A   

B A103 Falco peregrinus        r   1   1   p      G   C   B   B   B   

B A096 Falco tinnunculus        p   15   15   p      G   D            

B A096 Falco tinnunculus        r   15   15   p      G   D            

B A097 Falco vespertinus        c   1   1   i      G   D            

B A359 Fringilla coelebs        p   1000   1000   p      G   C   A   C   A   

B A359 Fringilla coelebs        r   1000   1000   p      G   C   A   C   A   

B A244 Galerida cristata        r   100   100   p      G   D            



Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на план/програма:  

„Общ устройствен план на Община Дряново.” 
 

 

 

Възложител: Община Дряново   28 

B A251 Hirundo rustica        r   300   300   p      G   C   B   C   B   

B A338 Lanius collurio        r   120   120   p      G   C   A   C   A   

B A339 Lanius minor        r   30   30   p      G   C   A   C   A   

B A246 Lullula arborea        r   100   100   p      G   C   A   B   A   

B A242 
Melanocorypha 

calandra  
      r   10   10   p      G   D            

B A230 Merops apiaster        r   30   30   p      G   D            

B A214 Otus scops        r   30   30   p      G   D            

B A329 Parus caeruleus        r   500   500   p      G   C   A   C   A   

B A329 Parus caeruleus        p   500   500   p      G   C   A   C   A   

B A235 Picus viridis        r   35   35   p      G   C   A   B   A   

B A276 Saxicola torquata        p   60   60   p      G   C   C   B   C   

B A276 Saxicola torquata        r   60   60   p      G   C   C   B   C   

B A210 Streptopelia turtur        r   100   100   p      G   D            

B A311 Sylvia atricapilla        r   500   500   p      G   C   B   B   B   

B A307 Sylvia nisoria        r   40   40   p      G   C   B   B   B   

B A283 Turdus merula        p   500   500   p      G   C   A   C   A   

B A283 Turdus merula        r   500   500   p      G   C   A   C   A   

B A285 Turdus philomelos        r   200   200   p      G   C   A   C   A   

 

➢ Бозайници без прилепи, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

В следващата таблица са посочени видовете бозайници, предмет на опазване в защитената зона 

по данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 7. Целеви видове бозайници, без прилепи предмет на опазване в защитената зона 

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1352 
Canis lupus 

P 0 1 i C A C B 
Европейски вълк 

1355 
Lutra lutra 

P 1i 2i C B C B 
Видра 

2635 
Vormela peregusna 

P - - C B C B 
Пъстър пор 

 

➢ Прилепи, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 В следващата таблица са посочени видовете прилепи, предмет на опазване в защитената зона по 

данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 8. Прилепи, предмет на опазване в защитената зона 

ПРИЛЕПИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1302 
Подковонос на Мехели 

P - - C B C B 
Rhinolophus mehelui 

1303 
Малък подковонос  

R - - C B C C 
Rhinolophus hipposideros 

1304 
Голям подковонос  

R - - C B C C 
Rhinolophus ferrumequinum 

1305 
Южен подковонос  

R - - C B C C 
Rhinolophus euryale  

1307 
Остроух нощник 

R - - C B C C 
Myotis blythii 

1308 
Широкоух прилеп 

P - - C B C C 
Barbastella barbastellus 
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1310 
Дългокрил прилеп 

R - - C B C C 
Miniopterus schreibersii 

1321 
Трицветен нощник 

P - - C B C C 
Myotis emarginatus 

1323 
Дългоух нощник 

P - - C B C C 
Myotis bechsteinii 

1324 
Голям нощник 

R - - C B C C 
Myotis myotis 

 

➢ Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 В следващата таблица са посочени видовете земноводни и влечуги, предмет на опазване в 

защитената зона по данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 9. Земноводни и влечуги, предмет на опазване в защитената зона 

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1193 
Bombina variegata 

P - - C A C B 
Жълтокоремна бумка 

1171 
Triturus karelinii 

P - - C A C B 
Голям гребенест тритон 

1279 
Elaphe quatuorlineata 

P - - D - - - 
Ивичест смок  

1220 

Emys orbicularis  

C - - C A C B Обикновена блатна 
костенурка   

1217 

 

Шипоопашата костенурка  

V - - 
 

C 

 

A 

 

C 

 

A 
Eurotestudo hermanni 

boettgeri 

1219 
Шипобедрена костенурка  

V - - C A C A 
Testudo graeca ibera 

 

➢ Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 В следващата таблица са посочени видовете риби, предмет на опазване в защитената зона по 

данни от актуализирания стандартен формуляр. 

 

Таблица 10. Риби, предмет на опазване в защитената зона 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1138 
Barbus meridionalis 

R - - C B B B 
Черна (балканска) мряна 

1146 
Sabanejewia aurata 

P - - D - - - 
Балкански щипок 

 

➢ Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

В следващата таблица са посочени видовете безгръбначни, предмет на опазване в защитената 

зона по данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 11. Безгръбначни, предмет на опазване в защитената зона 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1032 
Unio crassus 

P - - C B C B 
Бисерна мида 



Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на план/програма:  

„Общ устройствен план на Община Дряново.” 
 

 

 

Възложител: Община Дряново   30 

1088 
Cerambyx cerdo 

R - - C A C B 
Обикновен сечко 

1083 
Lucanus cervus 

R - - C A C B 
Бръмбар рогач 

1078 
Тигров молец на Джърси 

R - - C A C B 
Callimorpha quadripunctaria 

1087 
Rosalia alpina 

R - - C B C B 
Алпийска розалия 

1093 
Austropotamobius torrentium 

C - - C A C A 
Ручеен рак 

 

✓ Защитена зона BG0000263 „Скалско“ 

Местоположение на защитената зона  

Защитената зона е одобрена с РМС №122/02.03.2007 г.(ДВ. Бр.21/09.03.2007 г.), и с Решение на 

Комисията от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на втори 

актуализиран списък на териториите от значение за Общността. Защитената зона попада в 

Континенталния биогеографски регион, с площ от  2192.30 hа,  

В границите на защитена зона от територията на Община Дряново, попадат части от землищата 

на следните населени места: с. Царева ливада, с. Скалско, с. Караиванца, с. Геша, с. Радовци и град 

Дряново, на площ от 458.719 ха или 20.9240 %, от площта ѝ. 

Защитена зона е тип Е – защитена зона по Директивата за хабитатите, която се допира до 

защитена  зона по Директивата за птиците. 

 

Административен район 

Защитената зона попада в BG32 Северен централен район, и Континентален биогеографски 

район  /100 %/, със  средна надморска височина от 488 м. 

 

Цели на опазване на защитената зона 

 Запазване площта на природните местообитания и местообитания на видовете и техните 

популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

 Запазване естественото състояние на природните местообитания и местообитания на 

видовете, предмет на опазване в ЗЗ, включително и на естествените за тези 

местообитания видов състав, характерни видове и условията на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетните местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

               Качество и значимост  

 Защитената зона попада в обхвата на Централен Предбалкан, с надморска височина 370-693 м с 

преобладаващи  варовикови скали и хумусно-варовикови, и сиви горски почви.  Около 1/3 от 

територията на зоната е покрита с гори със значително  участие на габър, цер, бук и горун. Значителна 

част сред дървесната растителност заемат формациите  от Carpinus orientalis, които в много от случаите 

участват и в храстовите формации. Фрутикозните формации съставляват голяма част от растенията в 

Скалско. Сухи тревни формации и степи се предимно комплексите от тип  Chrysopogoni-Danthonion и 

субпанонски тревни формации (местообитания с кодове 6210 и 6240) и  покриват около ¼ от 

територията на мястото. За опазването на зоната е важно да се запазят  естествените широколистни гори 

от габър, цер, бук и горун (местообитания 91M0, 9150, 91G0), както и сухите тревни съобщества от 

степен тип. Скалите заемат около 2-2.5 % от територията на Скалско. 

Важно е да се наблегне на естествените гори от източен дъб и благун и горите с Carpineto-

Qureceto, както и термофилните дъбови гори, които заемат относително малка част от територията на 

Скалско. Активната сеч в горите и следващото засаждане на различни широколистни и иглолистни 

дървета е основната причина за измененията на характера и вида на гората и понякога води до загуба на 
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горски хабитати. На мястото на унищожената гора са израснали храсталаци (акация, шипка, глог, дрян, 

леска и др.). Формациите от Carpinus orientalis заемат значителна част от горите и храсталаците Сухите 

тревни местообитания от степен тип са представени предимно в южните и югозападни части на Скалско, 

но в повечето случаи са примесени с  различни храсталаци. 

Отрицателните тенденции в хабитатите в Скалско се дължат предимно на сечта и на двете 

действащи съоръжения за инертни материали (след село Скалско и по протежение на пътя за село Кози 

рог). Повечето части на този сайт (напр. горите под скалните формации, скалите и др.) са трудно 

достижими  и това позволява по-доброто му опазване. 

 

Предмет на опазване в защитената зона 

Предмет на опазване в защитената зона,  са следните типове природни местообитания: 

Таблица 12. Природни местообитания, предмет на опазване 

Код Пр. Име Покритие (ha) 

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi  13.14 

6210  Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

273.66 

6240 * Субпанонски степни тревни съобщества 125.45 

7220 * Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion); 0.69 

8210  Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 18.72 

8310  Неблагоустроени пещери 7 пещери 

9150  Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 6.28 

9170  Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 12.18 

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 16.29 

91Е0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae)  
0.51 

91G0  Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 73.63 

91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 224.17 

91W0  Мизийски букови гори 0.81 

91Z0  Мизийски гори от сребролистна липа 39.05 

 

➢ Растения, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

В следващата таблица са посочени растителните видове, предмет на опазване в защитената зона 

по данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 13. Растителни видове, предмет на опазване в защитената зона 

КОД ИМЕ (НА БЪЛГАРСКИ) ПОПУЛАЦИЯ ОЦЕНКА 

Име (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.оц. 

2327 Himantoqlossum caprinum R/75 i 
C А C А 

Обикновена пърчовка 

 

➢ Бозайници без прилепи, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

В следващата таблица са посочени видовете бозайници, предмет на опазване в защитената 

зона по данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 14. Целеви видове бозайници, без прилепи предмет на опазване в защитената зона 

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1352 
Canis lupus 

P - 1i D - - - 
Европейски вълк 

1355 
Lutra lutra 

- 1i 1i D - - - 
Видра 

1335 
Spermophilus citellus 

P - - D - - - 
Лалугер 

2635 
Vormela peregusna 

P - - C В C В 
Пъстър пор 
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➢ Прилепи, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 В следващата таблица са посочени видовете прилепи, предмет на опазване в защитената зона по 

данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 15. Прилепи, предмет на опазване в защитената зона 

ПРИЛЕПИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1316 
 Дългопръст нощник  

C 101i 250i C B C C 
Myotis capaccinii 

1310 
Дългокрил прилеп 

C 1000 2000i C B C C 
Miniopterus schreibersii 

1307 
Остроух нощник 

C 501i 1000i C B C B 
Myotis blythii 

1321 
Трицветен нощник 

P 51i 100i C B C C 
Myotis emarginatus 

1324 
Голям нощник 

C 501i 1000i C B C B 
Myotis myotis 

1302 
Подковонос на Мехели 

C 11i 50i C B C C 
Rhinolophus mehelui 

1303 
Малък подковонос  

C 11i 50i C B C C 
Rhinolophus hipposideros 

1304 
Голям подковонос  

C 101i 250i C B C C 
Rhinolophus ferrumequinum 

1305 
Южен подковонос  

P 51i 100i C B C C 
Rhinolophus euryale  

1306 

Средиземноморски 

подковонос P 51i 100i C B C C 
Rhinolophus blasii  

 

➢ Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 В следващата таблица са посочени видовете земноводни и влечуги, предмет на опазване в 

защитената зона по данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 16. Земноводни и влечуги, предмет на опазване в защитената зона 

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1193 
Bombina variegata 

P - - D A C A 
Жълтокоремна бумка 

1171 
Triturus karelinii 

P - - C A C B 
Голям гребенест тритон 

5194 
Elaphe sauromates 

P - - C C C C 
Пъстър смок  

1220 

Emys orbicularis  

V 1 1i C A C B Обикновена блатна 
костенурка   

1217 
 

Шипоопашата костенурка  

P - - C A C A Eurotestudo hermanni 

boettgeri 

1219 
Шипобедрена костенурка  

P - - C C C C 
Testudo graeca ibera 

 

➢ Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 В следващата таблица са посочени видовете риби, предмет на опазване в защитената зона по 

данни от актуализирания стандартен формуляр. 
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Таблица 17. Риби, предмет на опазване в защитената зона 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1138 
Barbus meridionalis 

R 52472 52472 C B C B 
Черна (балканска) мряна 

 

 

➢ Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

В следващата таблица са посочени видовете безгръбначни, предмет на опазване в защитената 

зона по данни от актуализирания стандартен формуляр. 

 

Таблица 18. Безгръбначни, предмет на опазване в защитената зона 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1032 
Unio crassus 

P - - C B C B 
Бисерна мида 

1088 
Cerambyx cerdo 

P - - C C C C 
Обикновен сечко 

1083 
Lucanus cervus 

V - - C A C B 
Бръмбар рогач 

1089 
Morimus funereus 

R - - C B C B 
Буков сечко 

1087 
Rosalia alpina 

P - - C C C C 
Алпийска розалия 

1093 
Austropotamobius torrentium 

P - - D A C B 
Ручеен рак 

 

✓ Защитена зона BG0000282 „Дряновска река“ 

Местоположение на защитената зона  

Защитена зона по Директивата за местообитанията, съгласно НАТУРА 2000 „Дряновска река“ e  

с площ от 187.62 ха, и обхващаща поречните територии в землищата на гр. Дряново, с. Ганчовец, с. 

Геша, с. Длъгня, с. Зая и с. Косарка, на обща площ от 87.18 ха или 46.466 % от зоната. 

Защитена зона е тип В - Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна.  

Административен район 

Защитената зона попада в BG32 Северен централен район, и Континентален биогеографски 

район  /100 %/, със  средна надморска височина от 322 м. 

Цели на опазване на защитената зона 

 Запазване площта на природните местообитания и местообитания на видовете и техните 

популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

 Запазване естественото състояние на природните местообитания и местообитания на 

видовете, предмет на опазване в ЗЗ, включително и на естествените за тези 

местообитания видов състав, характерни видове и условията на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетните местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
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Качество и значимост  

Важен биокоридор между сайтовете река Янтра и Дряновски манастир. Дряновска река се 

намира в Северна България и е ляв приток на река Белица. Тя води началото си от шипченско-

тревненския балкан. По средата на течението си тя пресича източната част на странджанското  

възвишение и образува красиво дере. Реката е дълга 59.3 км. Скалната основа на сайта е съставена от 

варовици и мергели. Течението преминава през равнинни и  хълмисти райони. Речното корито е тясно 

и скалисто. 

Предмет на опазване в защитената зона 

Предмет на опазване в защитената зона,  са следните типове природни местообитания: 

Таблица 19. Природни местообитания, предмет на опазване 

Код Пр. Име Покритие (ha) 

6430  Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс 
2.86 

91Е0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae)  
11.04 

91G0  Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 2.96 

91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 17.14 

91Z0  Мизийски гори от сребролистна липа 15.19 

По отношение на представителите на фауната, предмет на опазване са следните  животински 

видове, както следва: 

➢ Бозайници без прилепи, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

В следващата таблица са посочени видовете бозайници, предмет на опазване в защитената зона 

по данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 20. Целеви видове бозайници, без прилепи предмет на опазване в защитената зона 

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1352 
Canis lupus 

P 0 2 i C B C B 
Европейски вълк 

1355 
Lutra lutra 

- 4i 4i B A C A 
Видра 

1335 
Spermophilus citellus 

P - - D - - - 
Лалугер 

2635 
Vormela peregusna 

P - - C A C A 
Пъстър пор 

 

➢ Прилепи, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 В следващата таблица са посочени видовете прилепи, предмет на опазване в защитената зона по 

данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 21. Прилепи, предмет на опазване в защитената зона 

ПРИЛЕПИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1308 
Широкоух прилеп 

V 1i 5i D - - - 
Barbastella barbastellus 

1316 
 Дългопръст нощник  

R 11i 50i C B B C 
Myotis capaccinii 

1310 
Дългокрил прилеп 

P - - D - - - 
Miniopterus schreibersii 

1307 
Остроух нощник 

R 11i 50i C B C C 
Myotis blythii 
Трицветен нощник 
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1321 Myotis emarginatus P - - D - - - 

1324 
Голям нощник 

P 11i 50i C B C C 
Myotis myotis 

1302 
Подковонос на Мехели 

P - - D - - - 
Rhinolophus mehelui 

1303 
Малък подковонос  

P 6i 10i C B C C 
Rhinolophus hipposideros 

1304 
Голям подковонос  

P 11i 50i C B C C Rhinolophus ferrumequinum 

1305 
Южен подковонос  

P - - D - - - 
Rhinolophus euryale  

1306 
Средиземноморски подковонос 

P - - D - - - Rhinolophus blasii  

 

➢ Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 В следващата таблица са посочени видовете земноводни и влечуги, предмет на опазване в 

защитената зона по данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 22. Земноводни и влечуги, предмет на опазване в защитената зона 

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1188 
Bombina bombina 

C 11          11 i C A B A 
Червенокоремна бумка 

1193 
Bombina variegata 

P - - C A C A 
Жълтокоремна бумка 

1171 
Triturus karelinii 

P - - C A C B 
Голям гребенест тритон 

5194 
Elaphe sauromates 

P - - C C C C 
Пъстър смок  

1220 
Emys orbicularis  

V 1 1i C A C B 
Обикновена блатна костенурка   

1217 

 

Шипоопашата костенурка  
P - - C C C C 

Eurotestudo hermanni boettgeri 

1219 
Шипобедрена костенурка  

P - - C C C C 
Testudo graeca ibera 

 

➢ Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 В следващата таблица са посочени видовете риби, предмет на опазване в защитената зона по 

данни от актуализираният стандартен формуляр. 

Таблица 23. Риби, предмет на опазване в защитената зона 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1138 
Barbus meridionalis 

C 122479 122479 C C  B B 
Черна (балканска) мряна 

1146 
Sabanejewia aurata 

P 94150 94150 C А А А 
Балкански щипок 

5339 
Rhodeus sericeus amarus 

C 9460 9460 C C  C B 
Европейска горчивка 

6143 
Romavogobio kesslerii 

V - - D - - - 
Балканска кротушка 

6145 
Romanogobio uranoscopus 

V - - D - - - 
Малка кротушка  

1149 
Cobitis taenia 

C 389856 389856 C  B B А 
Дунавски щипок  
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➢ Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

В следващата таблица са посочени видовете безгръбначни, предмет на опазване в защитената 

зона по данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 24. Безгръбначни, предмет на опазване в защитената зона 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1032 
Unio crassus 

R 42800 42800 C B C B 
Бисерна мида 

1088 
Cerambyx cerdo 

R - - C B  C C 
Обикновен сечко 

1083 
Lucanus cervus 

R 5775 11362 C B C B 
Бръмбар рогач 

1060 
Лицена 

R - - C A C B 
Lycaena dispar 

1089 
Morimus funereus 

R - - C B C B 
Буков сечко 

1087 
Rosalia alpina 

R - - C A C B 
Алпийска розалия 

1093 
Austropotamobius torrentium 

C - - C A C B 
Ручеен рак 

4064 

Theodoxus transversalis 

V - - C A В А  

 

✓ Защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ 

Защитена зона  BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна е одобрена с РМС №122/ 02.03.2007 г. (обн. В ДВ, бр. брой: 21,09.03.2007 г). Защитената 

зона е обявена със Заповед № РД-401 от 12.07.2016 г., ДВ, бр. 62/2016 г. на Министъра на околната среда 

и водите и одобрена с Решение на европейската комисия от 12.12.2008 г. 

Защитена зона е тип В - Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна.  

Местоположение на защитената зона  

Защитената зона обхваща течението на р. Янтра заедно с долните течения на притоците ѝ и 

прилежащата на бреговете им територия от яз. Христо Смирненски до вливането ѝ в р. Дунав. Точните 

граници и списъкът на точките с координатите, са посочени в Заповед № РД- 401/12.07. 2016 г. с която 

е обявена защитената зона.  

В границите на защитената зона  от територията на община Дряново, попадат части от площи на 

землищата на селата Гостилица, Каломен, Караиваница, Скалско, Славейково, Чуково и Янтра с обща 

площ от 42.87 ха или 0.3084 % от площта ѝ. 

Административен район 

В административно отношение защитената зона попада в BG 32 Северен централен район, 100%  

в границите на област Велико Търново BG321. 

Цели на опазване на защитената зона 

Съгласно Заповед № РД- 401/12.07. 2016 г., защитената зона е обявена за постигане на следните 

цели: 

- Опазване на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1 от заповедта за 

обявяването ѝ, местообитанията на посочени в т. 2.2 видове, техните популации и 

разпространение в границите на зоната за постигане и поддържане на благоприятното им 

природозащитно състояние;  



Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на план/програма:  

„Общ устройствен план на Община Дряново.” 
 

 

 

Възложител: Община Дряново   37 

- Подобряване при необходимост на състоянието на типове природни местообитания, 

посочени в т. 2.1, и на местообитания на видовете, посочени в т. 2.2; 

- Възстановяване при необходимост на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, 

местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техните популации. 

 

Режим на дейности определени в границите на защитената зона, спрямо Заповед № РД- 

401/12.07. 2016 г., за обявяването ѝ: 

- Забранява се въвеждане на неместни растителни видове в ливади, пасища, мери, 

естествени водни обекти, блата, мочурища и дерета, както и умишлено внасяне на чужди 

видове; 

- Забранява се употребата на минерални торове в ливади, пасища, мери и горски 

територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди освен разрешените за 

биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия; 

- Забранява се движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. горски, 

селскостопански, ведомствени такива) в неурбанизирани територии освен за провеждане 

на селскостопански, горскостопански, аварийни и контролни дейности или по 

предварително съгласувани по съответния ред маршрути; 

- Забранява се промяната на начина на трайно ползване, разораването, залесяването и 

превръщането в трайни насаждения на ливади, пасища, мери, мочурища, както и на други 

тревни площи (обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или повече 

години) в границите на местообитания по т. 2.1, при ползването на земеделските земи 

като такива; 

- Забранява се разораване и залесяване на поляни и други естествени открити 

пространства в горските територии в границите на негорските природни местообитания 

по т. 2.1;  

- Забранява се премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и 

групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването 

на земеделските земи като такива; 

- Забраняват се промени в хидрологичния режим чрез отводняване, коригиране, 

преграждане с диги в границите на водозависимите природни местообитания; 

изключения се допускат в урбанизирани територии, при бедствия и аварии или за 

дейности, подобряващи природозащитното състояние на местообитанията по т. 2.1 

- Забранява се усвояване на повече от 30 % от средно-годишния отток на р. Янтра и 

притоците є за ВЕЦ, намиращи се в процедура по издаване или продължаване на 

действието на разрешително по Закона за водите към датата на издаване на заповедта; 

- Забранява се съгласуване на инвестиционни предложения за нови ВЕЦ, вкл. чрез 

надграждане и/или реконструкция на съществуващи бентове, прагове и други 

съоръженията, изгубили първоначалното си предназначение, с изключение на тези, за 

които е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;  

- Забранява се съгласуване на строителството на ветрогенератори и фотоволтаици извън 

урбанизирани територии освен като собствени източници на електрическа енергия и с 

изключение на тези, за които е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава 

шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие; 

- Забранява се търсене и проучване на общо разпространени полезни изкопаеми 

(строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на 

концесионните площи за добив на общо разпространени полезни изкопаеми (строителни 
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и скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, в които към датата 

на обнародване на заповедта в „Държавен вестник” има започната процедура за 

предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и/или за предоставяне на 

концесия за добив по Закона за подземните богатства (ЗПБ) и по Закона за концесиите, 

или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, или е 

подадено заявление за регистриране на търговско откритие; 

- Забранява се чупене, повреждане, събиране и/или преместване на пещерни и скални 

образувания; 

- Заплахи за защитената зона са замърсяване на речните води, изсичане на крайречната 

растителност, прекъсване на достъпа чрез препятствия като бентове, отклоняване на води 

при маловодие и бракониерство. 

 

Качество  и значимост 

Зоната представлява поречие на голяма река (р. Янтра между гр. Габрово и р. Дунав), включващо 

и прилежащи земеделски площи и заблатени места представляващи стари корита на реката. На места по  

бреговете на реката има варовикови скални венци. Доминантна дървесна растителност по речните  

брегова са видове от р. Елша, р. Върба и р. Топола. Вследствие на корекции речното легло на реката  е 

изправено и дигирано. Защитена зона „Река Янтра“ е много важна за опазването на типичните речни 

екосистеми - речно  течение с макрофитни съобщества, влажни гори, стари речни корита (еутрофни 

езера), степни съобщества (включващи единственото находище на Salvia scabiosifolia), засолени ливади 

и др. 

Предмет на опазване в защитената зона 

Предмет на опазване в защитената зона,  са следните типове природни местообитания: 

Таблица 25. Природни местообитания, предмет на опазване 

Код Пр. Име Покритие (ha) 

1530 * Панонски солени степи и солени блата  
 

180.70533 

3150  Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition 

347.51025 

3260  Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitans и 
Callitricho - Batrachion 

61.1618 

3270  Реки с кални брегове с Chenopodion rubi и Bidention р.р. 51.43151 

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi  5.43506 

6210  Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 
22.74 

6240 * Субпанонски степни тревни съобщества 250.20738 

6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества 237.558 

6430  Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс 

51.43151 

8210  Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 180.705 

8310  Неблагоустроени пещери 2 пещери 

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 9.03526 

91Е0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae)  
12.20455 

91F0  Крайречни смесени гори oт Quercus robur, Ulmus laevis 

и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи 

реки (Ulmenion minoris) 

19.18256 

91G0  Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 6.67219 

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 7.117 

9110  Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 0.19877 

91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 79.37134 

91W0  Мизийски букови гори 6.8E-4 

91Z0  Мизийски гори от сребролистна липа 21.54563 
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По отношение на представителите на фауната, предмет на опазване са следните  животински 

видове, както следва: 

➢ Бозайници без прилепи, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 

В следващата таблица са посочени видовете бозайници, предмет на опазване в защитената 

зона по данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 26. Целеви видове бозайници, без прилепи предмет на опазване в защитената зона 

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1352 
Canis lupus 

P - - C C C B 
Европейски вълк 

1355 
Lutra lutra 

- 20i 101i B A C A 
Видра 

1335 
Spermophilus citellus 

C - - C B C A 
Лалугер 

2609 
Черногръд хомяк  

V - - C B C C 
Mesocricetus newtoni 

2635 
Vormela peregusna 

P - - C A C A 
Пъстър пор 
  

➢ Прилепи, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 В следващата таблица са посочени видовете прилепи, предмет на опазване в защитената зона по 

данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 27. Прилепи, предмет на опазване в защитената зона 

ПРИЛЕПИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1308 
Широкоух прилеп 

R 11i 50i C B C C 
Barbastella barbastellus 

1316 
 Дългопръст нощник  

- 11i 50i C B B C 
Myotis capaccinii 

1310 
Дългокрил прилеп 

R 251i 500i C B C C 
Miniopterus schreibersii 

1307 
Остроух нощник 

R 51i 100i C B C C 
Myotis blythii 

1321 
Трицветен нощник 

P 11i 50i C B C C 
Myotis emarginatus 

1324 
Голям нощник 

P - - D - - - 
Myotis myotis 

1302 
Подковонос на Мехели 

P - - D - - - 
Rhinolophus mehelui 

1303 
Малък подковонос  

P - - D - - - 
Rhinolophus hipposideros 

1304 
Голям подковонос  

P - - C B C C 
Rhinolophus ferrumequinum 

1305 
Южен подковонос  

P - - D - - - 
Rhinolophus euryale  

1306 

Средиземноморски 

подковонос P - - D - - - 
Rhinolophus blasii  
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➢ Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 В следващата таблица са посочени видовете земноводни и влечуги, предмет на опазване в 

защитената зона по данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 28. Земноводни и влечуги, предмет на опазване в защитената зона 

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1188 
Bombina bombina 

C 11          11 i C A B A 
Червенокоремна бумка 

1193 
Bombina variegata 

P - - C A B A 
Жълтокоремна бумка 

1171 
Triturus karelinii 

P - - C A C B 
Голям гребенест тритон 

5194 
Elaphe sauromates 

V 2 2 i C A C B 
Пъстър смок  

1220 

Emys orbicularis  

P 13 13 i C A C A Обикновена блатна 

костенурка   

1217 

 

Шипоопашата костенурка  

P - - C A C B Eurotestudo hermanni 

boettgeri 

1219 
Шипобедрена костенурка  

R 5 5 i C A C A 
Testudo graeca ibera 

 

➢ Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

В следващата таблица са посочени видовете риби, предмет на опазване в защитената зона по 

данни от актуализирания стандартен формуляр на защитената зона. 

Таблица 29. Риби, предмет на опазване в защитената зона 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1138 
Barbus meridionalis 

C - -     
Черна (балканска) мряна 

4125 

 

Alosa immaculata 
C - - C B C B 

Карагьоз 

1130 
Aspius aspius 

C - - B A C A 
Распер 

1149 
Cobitis taenia 

P - -            D - - - 
Обикновен щипок 

1138  
Barbus meridionalis 

C - - B B C A 
Черна мряна  

1134 
Rhodeus sericeus amarus 

C - - C A  C A 
Европейска горчивка 

1145 
Misaurnus fossilis 

R - - C A  C B 
Виюн 

1146 
Sabanejewia aurata 

R - - C B C A 
Балкански щипок 

1122 
Gobio uranoscopus 

R - - A A A A 
Балканска кротушка  

2511 
Gobio kessleri 

R - - C C A  C 
Балканска кротушка 

2533 
Cobitis elonaata 

R - - B A C A 
Голям щипок 

1149 
Cobitis taenia 

R - - C C A  C 
Дунавски щипок  

2484 
Eudontomyzon mariae 

V - - C B A A 
Украинска минога  

2522 Pelecus cultratus P - - D - - - 
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Сабица  

2555 
Gymnocephalus baloni 

R - - C A  C A 
Високотел бибан 

1157 
Gymnocephalus schraetzer 

C - - C A  C A 
Ивичест бибан  

5329 
Romanogobio vladykovi 

C - - C A  C A 
Белопера кротушка  

1159 
Zingel zingel 

R - - C A  C A 
Голяма вретенарка  

1160 
Zinger streber 

R - - B A C A 
Малка вретенарка  

 

➢ Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

В следващата таблица са посочени видовете безгръбначни, предмет на опазване в защитената 

зона по данни от актуализирания стандартен формуляр. 

Таблица 30. Безгръбначни, предмет на опазване в защитената зона 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Мин. Макс. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц. 

1032 
Unio crassus 

R 1963840 1963840 C A C A 
Бисерна мида 

1088 
Cerambyx cerdo 

R - - C C C B 
Обикновен сечко 

1083 
Lucanus cervus 

R - - C C C B 
Бръмбар рогач 

1060 
Лицена 

R - - C A C B 
Lycaena dispar 

1089 
Morimus funereus 

R - - C C C B 
Буков сечко 

1087 
Rosalia alpina 

R - - C C C B 
Алпийска розалия 

1093 
Austropotamobius torrentium 

C - - C A C B 
Ручеен рак 

4064 
Theodoxus transversalis 

V - - B A C A 
 

4045 
Coenaarion ornatum 

R - - C A C A 
Ценагрион 

 

В Доклада за ЕО ще се извърши подробна характеристика и анализ на защитените територии и 

защитените зони на територията на Община Дряново, като представянето на съществуващото състояние 

ще завърши с обобщена оценка на състоянието по този компонент.  

8. Биологично разнообразие  

Растителен свят /Флора/  

Според геоботаническото райониране на растителната покривка на Република България (по 

Бондев И., 1997 г.), територията на община Дряново, предмет на  настоящата оценка попада в една 

ботанико-географска област - Европейска широколистна горска област, Илирийска провинция, 

Предбалкански окръг, Троянско-Търновски район. 

Областта се характеризира с растителност на умерената зона, с основна коренна растителност, 

представена от широколистни, лятно-зелени, листопадни през зимата гори, предимно от европейски и 

европейско-азиатски произход, с преобладаване в тях на над 180 вида и подвида дървета и храсти. 

 В Предбалканския окръг се срещат макленът (Acer monspessulanum), мизийски бук, масово 

расте реликтният вид лавровишня. Срещат се реликтни и ендемични видове - силивряк (Haberlea 

rhodopaensis), сръбска рамонда (Ramonda serbica), воден габър, турска леска и др., преобладават смесени 

гори от цер, благун, келяв габър. Участват и мъждрян, обикновен габър, полски клен, сребролистна липа. 
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В изграждането на растителната покривка на Илирийската (Балканска) провинция освен 

характерните растения с европейско и евроазиатско разпространение участват и над 100 български 

ендемични растения, които заедно с балканските ендемични растения обуславят автентичния й 

характер.  

Съгласно горско растителното райониране на България, територията на община Дряново попада 

в Мизийската горскорастителна област и част от Тракийска горско растителна област, подобласт 

Северна България, а според вертикалното зониране в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-

предпланински пояс на дъбовите гори  и  Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни и др. 

Съгласно геоботаническото райониране по Бондев /1997/, на територията на община Дряново се 

срещат следните типове растителност: 

- Гори от мизийски бук (Fageta moesiacae); 

- Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica ssp moesiaca) и обикновен габър 

(Carpinus betulus); 

- Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica ssp moesiaca), келяв габър и 

обикновен габър (Carpinus betulus); 

- Гори от обикновен кестен (Castaneeta sativae); 

- Гори от конски кестен (Aesculeta hippocastani); 

- Габърово-горунови гори (Querceto-Carpineta betuli); 

- Гори от горун (Querceta dalechampii); 

- Смесени гори от горун (Quercus dalechampii) и келяв габър (Carpinus orientalis), на 

места възникнали вторично; 

- Смесени гори от сребролистна липа (Tilia tomentosa) с обикновен габър (Carpinus 

betulus) или цер (Q. cerris), на места с горун; 

- Ксеромезофитни и ксеротермни тревни формации (Festuceta vallesiacae, Festuceta 

stojanovii), на мястото на гори, предимно от горун; 

- Селскостопански площи на мястото на гори от мизийски бук (Fagus sylvatica ssp 

moesiaca) и обикновен габър; 

- Селскостопански площи на мястото на гори от горун (Quercus dalechampii); 

- Смесени гори от цер (Quercus cerris) и благун (Q. frainetto); 

- Смесени гори от цер (Quercus cerris), благун (Q. frainetto) и келяв габър (Carpinus 

orientalis), на места възникнали вторично; 

- Смесени гори от цер (Quercus cerris), граница (Q. pubescens) и виргилиев дъб (Q. 

virgiliana); 

- Смесени гори от цер (Quercus cerris) и келяв габър (Carpinus orientalis), на места и с 

мъждрян (Fraxinus ornus); 

- Гори и храсталаци от келяв габър (Carpineta orientalis); 

- Ксеротермни тревни формации с преобладание на белизма (Dichantieta ischaemii), 

луковична ливадина (Poaeta bulbosae) и ефемери (Ephemereta); 

- Селскостопански площи на мястото на смесени гори от цер (Q.cerris) и благун (Q. 

frainetto); 

- Мезофитни тревни формации (ливади) (Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae) на 

мястото на гори от бряст, полски ясен, летен и дръжкоцветен дъб и др. 
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Горските територии разположени в границите на Община Дряново, се стопанисват изцяло от ТП 

„ДГС-Плачковци” (Северноцентрално държавно предприятие – Габрово), в чийто административни 

граници попада и общината. 

Животински свят /Фауна/ 

В зоогеографско отношение, според подялбата на страната (Груев, Б. и Б. Кузманов 1994), 

територията на община Дряново попада в един зоогеографски район Старопланинския фаунистичен 

район, на Евросибирската зоогеографска подобласт. Простира се като успоредна на Стара планина 

ивица, като включва и ниските части на планината в пределите на габъро-дъбовия пояс. Характеризира 

се с изключително разнообразна пещерна фауна, богата на ендемични видове. 

В Старопланинския район фауната е от евросибирски и европейски тип, но се срещат и някои 

субсредиземнорски видове. Броят им е малък поради бариерната роля на Стара планина. В 

Старопланинския район се срещат значителен брой ендемити, както ѝ Карпатски елементи, което се 

дължи на пряката връзка на Стара планина с Карпатите. Това са някои видове безгръбначни, охлюви, 

стоножки и перли, които липсват в други райони на страната. Тук се срещат високопланински 

фаунистични видове - дива коза, алпийска гарга, врана, орел, различни видове от представителите на 

влечугите – напр. усойница, земноводни видове - пъстър дъждовник и алпийски тритон. 

В Доклада за ЕО, подробно ще се разгледат представителите на растителния и животински свят 

на територията на община Дряново. 

9. Културно-историческо наследство  

Географската характеристика и пространственото развитие на селищната структура в община 

Дряново са предпоставката за заселване на различни цивилизации по територията ѝ още от Древността. 

В тази връзка, културното наследство в района е резултат от дългогодишното напластяване на отминали 

цивилизации и епохи, които носят специфична памет и идентичност на мястото. 

Културните направления свързват важни елементи на културното наследство и традициите, 

които отразяват събития или периоди от българската и европейската историята. Те показват процесите 

на динамиката в пространственото развитие на селищната мрежа. Свидетелство за това са недвижимите 

културни ценности от Античността и Средновековието. 

Следи от древни култури по този край има и от медно-каменната и бронзовата епоха, както и от 

Античността, когато тези поселения били тракийски. Около Дряново съществували редица крепости от 

различни периоди и култури, което се дължи не само на добрите природни условия, но и на важното му 

стратегическо положение. В околностите на града се намират подстъпите към пет старопланински 

прохода, които били с голямо значение през римската и ранновизантийската епоха. Край днешното село 

Славейково възниква крепостта Дискодуратера (Двойната яка крепост). Тя била основана по времето на 

император Марк Аврелий (161-180 г. сл. Хр.) от гражданите на Аугуста Траяна (Стара Загора) и от 

обикновена крайпътна станция, се превърнала в едно в главните тържища в долнодунавските 

провинции. След нашествието на готите, които разрушили намиращите се в района крепости, 

византийската укрепителна система била възстановена през 6 век и обхващала 8 крепости: Града и 

Боруна (Дряновски манастир), Липово градище (с. Муця), калетата при селата Янтра, Скалско и Маноя. 

Първото споменаване на името Дряново в исторически документ датира от 1470 г. Според 

османските данъчни регистри от втората половина на XV в. градът е бил вакъф (освободена от данъци, 

наследствена земя) на видния военачалник , с ранг на съвладетел на Европейските области на империята 

и мюлков господар Касъм паша. Статут на град, Дряново получава към 1869 г., когато става и център на 

нахия (околия). 

Дряново е сред 100-те национални туристически обекта на Българския туристически съюз. 

Някои от най-значимите обекти на богатото културно наследство на Община Дряново са: 

 Дряновският манастир "Св. Архангел Михаил", №22 от 100-те Национални 

туристически обекта; 

  Църква „Свети Никола”; 

 Мостът на Колю Фичето над р. Дряновска; 



Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на план/програма:  

„Общ устройствен план на Община Дряново.” 
 

 

 

Възложител: Община Дряново   44 

 Икономовата къща – Дряново; 

 Часовниковата кула; 

 Храм „Света Троица” и др. 

На територията на Община Дряново към 2020 г., са регистрирани и 12 военни паметника:  

1. Паметник на падналите за защита на Отечеството – с. Ганчовец; 

2. Паметник на загиналите във Втората световна война – с. Гостилица; 

3. Паметник на падналите през войните 1885 г., 1912-1913 г., 1915-1918 г., 1944-1945 

г.  Дряновци – Дряново, до Общината; 

4. Морена в памет на загиналите в Руско-турската освободителна война – Дряново, кв. 

Априлци; 

5. Паметна плоча на загинали в Руско-турската освободителна война – Дряново; 

6. Паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. – с. Зая; 

7. Паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. – с. Пърша;  

8. Паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. и 1944 – 1945 г. – с. Радовци; 

9. Паметник на загиналите във войните за Отечеството – с. Скалско;  

10. Паметна плоча на загиналите във войните 1912 – 1918 г. – с. Славейково 11; Паметни 

плочи на загиналите във войните 1912 – 1918 г. – с. Соколово; 

12. Паметна плоча на загиналите във войните 1912 – 1918 г. и 1944 – 1945 г. – с. Царева  

ливада. 

В Доклада за екологична оценка ще се направи подробен анализ на регистрираните обекти на 

културата /археологически, исторически, архитектурни/ и тяхното отношение към устройството на 

територията от позициите на опазването на околната среда. 

 

10. Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда  

10.1. Опасни вещества 

На територията на Община Дряново няма действащи обекти с висок или нисък рисков 

потенциал, но има разположен склад за забранени и негодни за употреба продукти за растителна защита, 

който се намира в североизточния край на гр. Дряново, извън регулацията на града, на територията на 

Опитна станция по сливата. В склада се съхраняват 17 315 кг. прахообразни и 1400 л. течни продукти 

за растителна защита. 

10.2. Отпадъци  

Общината участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците - Севлиево и 

Регионална система за управление на отпадъците за общините: Севлиево, Дряново и Сухиндол. Същата 

обхваща Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, 

както и Сепарираща инсталация за битови отпадъци, обслужваща общините Севлиево, Дряново и 

Сухиндол. В процес на изпълнение е проект за изграждане на система за разделно събиране на 

биоотпадъците и съоръжения за тяхното оползотворяване.  

Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци гр. Севлиево, включва:  

- Три броя клетки за неопасни отпадъци – от № 1 до № 3; 

 - Четиридесет и четири клетки за опасни отпадъци – от № 1 до№ 44.  

За депото е издадено Комплексно разрешително Регистрационен № на КР: КР №182 – НО/2007 

Регионалното депо за отпадъци в гр. Севлиево се експлоатира от дружество – „Регионално депо за 

отпадъци – Севлиево” ООД. 

На територията на община Дряново има въведено организирано сметосъбиране, сметоизвозване 

и депониране на битовите отпадъци. Дейностите за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 

на територията на Община Дряново се извършват от работниците в дейност „Екоколект“ АД и наличната 

техника и контейнери. От 63 населени места в Община Дряново услугата организирано сметоизвозване 

и сметосъбиране се извършва в 26, като необхванатите са предимно селища без постоянни жители или 
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с жители под 10 лица. Честотата на събиране на смесените битови отпадъци е различна в зависимост от 

типа на населеното място. 

В Доклада за ЕО подробно ще се разгледа цялостната дейност по третиране и транспортиране на 

генерираните на територията на общината отпадъци по вид и количества: битови, строителни, 

производствени, опасни, начин на събиране и третиране в т.ч. и на специфични отпадъчни потоци, 

третиране, оползотворяване, обезвреждане /в т.ч. депониране/ и др. 

10.3. Рискови енергийни източници - шум, вибрации, радиации  

Източници на шум от транспорт  

Основни източници на шум в населените места са транспортните средства. Автотранспортният 

шум е в пряка зависимост от интензивността на движението, скоростта и структурата на транспортния 

поток, пропускателната способност на пътните артерии, възрастта на автомобилния парк, вида и 

качеството на пътната настилка, ситуационното и нивелетно разположение на пътя и характера на 

терена встрани от него.  

Като най-вероятен шумов замърсител е автомобилното движение по главен път I-5/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.  

Интензивнoстта на автомобилния трафик е основният фактор, който влияе върху акустичната 

среда в дадено населено място. При извършеното от ЦИПТНЕНС към Агенция пътна инфраструктура 

по данни от двете автоматични устройства, записващи автоматичния трафик (АУЗПТ), разположени по 

път   I-5/Е-85 „Граница-В.Търново-Дряново-Габрово“, в гр. Дряново и  в близост до с. Соколово , 

средноденонощна годишна интензивност е както следва: 

Таблица 31. Средно-денонощна годишна интензивност  на  автомобилното движение 

Година АУЗПТ в гр.Дряново 
АУЗПТ в близост до 

с. Соколово 

2015 г. 4307 бр. МПС 3976 бр. МПС 

2016 г. 3859 бр. МПС 4237 бр. МПС 

2017 г. 4008 бр. МПС 4315 бр. МПС 

2018 г. 4361 бр. МПС 4342 бр. МПС 

 

През територията на общината, преминават части от  2 международни ж. п. линии:  

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

Шумен – Варна / IV-та жп линия - Г. Оряховица-Дъбово/ - с дължина на участъка през община Дряново 

23.2 km; 

2. Железопътна линия № 42: Илиянци - Карлово - Тулово - Дъбово – Зимница  / жп линия Царева 

ливада - Габрово - II категория/ - с дължина на участъка през община Дряново 2.9 km. 

Движението по тези линии не е натоварено, поради което не се отразява на акустичната среда в 

района. 

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 

Източници на шум от битов характер  

На второ място са локалните източници на шум и шум от битов характер – строителни и 

ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи, събиране на сметта, игри на деца (училища, детски 

градини, детски площадки), както и шумове, излъчвани от заведения за обществено хранене, различните 
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сервизи и авторемонтни работилници, разположени в непосредствена близост до жилищните сгради и 

др.  

През последните три години/(2016 г. - 2018 г.) от РЗИ-Габрово са проведени измервания на 

нивата на шум в околна среда по утвърдена Програма за мониторинг на шума в урбанизираните 

територии на регион Габрово, включващ и гр. Дряново. 

За гр. Дряново са определени 2 пункта, в които се проследяват нивата на транспортен шум - 

единия е в район централен до бившата МБАЛ, а другия в кв. „Априлци“ - в територии, подлежащи на 

усилена шумозащита. Данните за периода от 2016 до 2018 вкл., показват, че преобладаващите нива на 

шум са над допустимата  граничната стойност от 55 dВ(А). 

Индустриален шум  

Шумът от дейности с промишлен характер, работилници, търговски обекти и др. засега е на 

трето място по принос към акустичната среда на общината. Промишлеността е представена от 

предприятия на преработващата промишленост – хранително-вкусова, лека и др.  

Съгласно разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) РИОСВ–

Велико Търново е компетентният орган за оценка, управление и контрол на шума, излъчван в околната 

среда от промишлени инсталации и съоръжения.  

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 

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. 

Йонизиращите лъчения обуславят радиационната обстановка в даден район. Радиационното 

състояние на околната среда се контролира чрез измервания на естествения радиационен (наречен 

„гама”) фон, а също така и чрез оценяване съдържанието на естествените радионуклиди Уран-238, 

Радий-226, Торий-232, Калий-40 и други в различните компоненти на околната среда. 

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. На територията на 

община Дряново не е констатирано радиационно замърсяване на околната среда. 

На територията на Габровска и Великотърновска области, този контрол се осъществява от 

Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС, съгласно Заповед № РД – 295/28.04.2017 г. на МОСВ. 

По данни към националната мрежа за радиологичен мониторинг, за района на локална 

мониторингова станция Велико Търново  е установено, че стойностите на радиационния гама фон за  

2019 г. варират в границите от 0.09 до 0.096 μSv/h, който е характерният естествен гама фон за този 

регион. Специфичните активности на естествените радионуклиди в почвите в района на общината също 

варират в границите на характерните стойности за региона, като за 2019 г. са със стойност от 0.09 до 

0.01 μSv/h. 

Нейонизиращи лъчения: През последните години се наблюдава неимоверно нарастване на 

броя и видовете източници на електрически и магнитни полета (ЕМП), използвани в бита, за 

производствени, медицински, търговски и др. цели. Такива са радиото, телевизията, мобилните 

телефони, компютрите, различните видове електродомакински уреди, в т.ч. микровълновите печки, 

радари и др. 

На територията на община Дряново телекомуникационната мрежа се обслужва от „Виваком" 

ЕАД, „А1 България" и „Теленор България“ ЕАД. Мобилните оператори не разполагат със собствени 

подземни трасета. 

Мониторинг на електромагнитните полета в жилищни територии в региона се осъществява от 

РЗИ-Габрово, съвместно с РЗИ-Велико Търново. Относно измерванията на електромагнитни полета на 

територията на община Дряново, ежегодно се провежда предварително планиран мониторинг, 
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съвместно със служители на РЗИ-Велико Търново. Съгласно изготвения съвместен план - график се 

осъществява контрол на базови станции на мобилни оператори, разположени в близост до или по 

границите на хигиенно - защитната зона до детски, учебни и лечебни заведения и в райони с голяма 

концентрация на население. Данните за периода от 2016 до 2018 вкл. показват, че при проведените 

измервания на нивата на електромагнитни полета - плътност на мощност S [μW/cm2] както в 

защитаваните обекти, така и в прилежащата зона на територии с голяма концентрация на население и 

жилищни сгради в община Дряново показват, че определените стойности в пунктовете на измерване не 

надвишават нормата за пределно-допустимо ниво за населени територии (l0 μ/Wcm2), съгласно Наредба 

№9/1991 г за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне 

на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ, бр. 35/1991, с изм. и доп. в ДВ, бр. 8/2002). 

В Доклада за ЕО ще се анализира съществуващото състояние по отношение на източниците 

на шум, вибрации и радиации, местоположение, характер и степен на въздействие на различните 

източници, гранични стойности на шумови нива за различните територии, оценка на доминиращите 

за общината видове вредни физични фактори. 

11. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 

В точката ще се направи оценка на здравния риск, която следва да отразява аспектите на 

човешкото здраве от въздействието върху околната среда и характеризираните източници на вредно 

въздействие, от реализацията на предварителният проект за Общ устройствен план на община Дряново. 

Съществуващото състояние ще се използва за анализ и оценка на здравните социално-икономически 

въздействия от плана, който от своя страна е база за определяне на ефективността на прогнозните мерки 

за профилактика на възможното неблагоприятно влияние на околната среда върху здравето на 

населението. 

При изготвянето на предварителния проект за ОУП на Община Дряново ,е направен подробен 

анализ на статистическите данни за броя и динамиката на населението, полово-възрастовата структура 

на населението, образователна и етническа структура, в резултат на което са направени следните 

основни изводи:  

• Демографското развитие на общината е подобно на повечето общини, разположени в 

полупланинските и планинските райони на страната; 

• Броят на населението на общината е с тенденция на намаление, с по-нисък интензитет 

през последните години; 

• Очертаните тенденции в естественото движение на населението бележат 

възпроизводство с отрицателен естествен прираст; 

• Налице е намаление на родилните контингенти и на най-репродуктивната възрастова 

група от тях (15-34 г.) (обща тенденция за страната и областта).   

• Нето-миграцията е с неголямо отрицателно салдо, по-изявена е временната трудова 

миграция, свързана с пазара на труда;  

• Структурата на населението по пол е сравнително балансирана. 

• Наблюдава се тенденция на постепенно застаряване на населението на общината 

(характерна и за областта, СЦР и страната); 

• Възпроизводството на трудоспособното население е по-благоприятно от средното ниво 

за област Габрово – 100 лица излизащи от трудоспособна възраст  се заместват от 50 д., 

към 2017 г. (средно за СЦР – 58, за страната  – 64 д.); 

• В етническата структура на населението (според доброволното самоопределение на 

населението) основни етнически групи в общината са българската, турската и ромската 

(циганската), като българският етнос е доминиращ. Не се очертават съществени 

изменения в етническата структура на населението на общината за периода между 

последните две преброявания, различията са в резултат на общото намаление на 

населението.  

За определяне на съществуващото състояние в Доклада за ЕО ще се разгледат по-подробно 

здравно-демографските показатели в общината, като брой на населението, структура на населението по 
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пол и възраст, етническа структура, образование и други, както и заболеваемост на населението и 

изграденост на елементите на социалната инфраструктура, касаещи здравното състояние на 

населението. Ще бъде направена характеристика на рисковите фактори, въздействащи върху човешкото 

здраве, а именно:  

- Рискови фактори, свързани със стила и начина на живот; 

- Рискови фактори, свързани със социално-икономическата среда; 

- Рискови фактори, свързани с околната среда – замърсяване на компонентите на околната 

среда: атмосферен въздух, води и т.н., природни бедствия, фактори, замърсяващи 

околната среда: шум, вибрации, радиации. 

12. Материални активи  

Ще бъде направена оценка на съществуващите обекти и дейности в сферата на образованието и 

здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта, туристическата инфраструктура и др., 

представляващи материалните активи на общината. Акцентът се поставя върху наличието на 

екологичната инфраструктура – ВиК мрежа, ПСПВ, ПСОВ, депата за отпадъци и др., свързани с 

въздействие/опазване на компонентите на околната среда. 

13. Евентуално развитие на компонентите и факторите на околната среда без прилагане на плана 

Оценката ще бъде представена за всички компоненти и фактори на околната среда по отделно. 

ІІІ. Характеристика на околната среда за територии и обекти, които могат значително да бъдат 

засегнати  

В точката ще бъдат идентифицирани вероятните засегнати територии и зони в резултат от 

прилагането на плана. Специално внимание ще се обърне на зони и територии с особен статут - защитени 

зони по Закона за биологичното разнообразие, зони за защита на водите, обекти, подлежащи на здравна 

защита, обекти на културно историческото наследство и др. 

ІV. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към 

плана, включително отнасящи се до райони с особено екологично значение  

Ще бъде извършен анализ и оценка на съществуващите екологични проблеми, установени на 

различно ниво. В резултат на анализа, ще бъдат направени и основни изводи за екологичните проблеми, 

за чието разрешаване ще допринесе прилагането на новия ОУП на община Дряново. Също така ще бъдат 

направени изводи за възможността определени съществуващи екологични проблеми да се задълбочат в 

резултат от прилагането на плана. 

V. Цели на опазване на околната среда на национално равнище, имащи отношение към плана и 

начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време 

на разработването на плана  

Ще се опишат целите по опазване на околната среда, залегнали в различни програми, планове и 

стратегии и начинът, по който те са взети предвид при разработването на плана. Като основен критерий 

ще се ползват целите по опазване на околната среда, залегнали в Националната стратегия за околна 

среда. Ще се отчете степента да която планът влияе върху други  

VІ. Възможни значителни въздействия върху околната среда и факторите, които я увреждат и 

връзките между тях  

В тази част ще бъдат анализирани възможните значителни въздействия върху околната среда в 

резултат от предвижданията на предварителния проект за ОУП на община Дряново. При оценката на 

евентуалното въздействие върху околната среда ще се направят подробни анализи и оценка на 

въздействието върху отделните компоненти; ще се отчетат и вторичните, кумулативни, едновременни, 

краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни 

последици от осъществяването на предвижданията по плана. Ще се извърши прогнозна оценка за 

степента на здравния риск и възможността от възникване на неблагоприятно въздействие върху здравето 

на хората или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на 

последствията /географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/, ценност 

и уязвимост на засегнатата територия /вследствие на особени естествени характеристики или културно-
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историческото наследство, превишаване на стандарти за качество на околната среда или пределни 

стойности, интензивно земеползване/, въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат 

национален, общностен или международен статут на защита. Ще се предложат реални мерки за 

предотвратяване и редуциране на тези въздействия. При оценката на евентуалното въздействие от 

реализацията на предвидените с плана дейности върху околната среда, ще се отчете и реалното 

въздействие на изградените обекти върху компонентите и факторите на околната среда. 

Предполагаемото въздействие ще бъде разгледано, анализирано и оценено в Доклада за ЕО 

по компоненти и фактори на околната среда. 

В подточката, отнасяща се за човешкото здраве, ще бъдат подробно разгледани изискванията за 

здравна защита.  

VІІ. Мерки, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната 

среда  

Ще бъдат представени таблично мерките, за предотвратяване, намаляване и възможно най-

пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана за околната среда и 

човешкото здраве. Мерките ще бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от 

прилагането им и ще бъдат представени като: мерки за отразяване в окончателния вариант на плана и 

мерки при прилагане на плана.  

VІІІ. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи и описание на методите за извършване на 

екологична оценка, включително трудностите по събиране на необходимата за това информация 

В точката ще бъдат подробно разгледани алтернативите, като задължително ще бъде разгледана 

и „нулевата алтернатива”. Ще бъдат посочени съответните мотиви, които са довели до избора на 

разгледаните алтернативи. 

Ще бъдат описани методите, използвани за разработване на ЕО, както и трудностите при 

събиране на необходимата за ЕО информация. 

ІХ. Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на 

плана - срокове, отговорници, санкции  

В точката ще бъде направено предложение за мерките и индикаторите по наблюдение и контрол 

на въздействието върху околната среда при прилагането на плана, в т. ч. срокове, отговорници, санкции. 

Мерките ще бъдат предвидени като част от общата система за наблюдение и контрол на програмата.  

Х. Източници на информация  

В точката ще бъдат включени всички използвани източници на информация за изготвяне на 

доклада за екологична оценка. 

ХІ. Приложения към доклада за екологична оценка  

Под формата на приложения към доклада ще бъдат представени: 

1.  Справка за проведените консултации (съгласно утвърдена от Възложителя и компетентния 

орган по околна среда схема за провеждането им). Ще се използва следната таблична форма: 

№ 

по 

ред 

Ведомство, 

организация, с 

които са 

проведени 

консултации 

Дата на 

получаване 

на 

становище 

Изразени 

бележки, 

препоръки в 

становището 

Приемане/неприемане 

на бележките, 

препоръките от 

възложителя на плана 

и експертите по ЕО и 

начин на 

отстраняването им в 

доклада 

Мотиви за 

приемане/неприемане 

на бележките, 

препоръките 
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2. Копия на всички постъпили становища в резултат на консултациите. При изготвяне на доклада 

за екологична оценка може да бъдат приложени и други документи, свързани с доклада за екологична 

оценка на плана. 

3. Под формата на самостоятелно приложение ще бъде изготвено и представено нетехническо 

резюме на доклада за екологична оценка, изготвено на достъпен за обществеността език, в обем не по-

малък от 10 на сто от обема на доклада. 

4. Списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО - с подписи на съответния 

експерт срещу раздела, който е подготвил. 

5. Декларации за независимост и компетентност на експертите по чл. 16, 

ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми. 

 

Приложения: 

1. Становище с Изх. №3568/04.10.2016 г. на Директора на РИОСВ-Велико Търново; 

2. Схема на Предварителен проект на ОУП на Община Дряново; 

3. Схема на защитените територии в обхвата на ЗКН, съгласно проекта за ОУП на Община 

Дряново; 

4. Схема на елементите на националната екологична мрежа, в обхвата на  проекта за ОУП на 

Община Дряново; 

 

 

 

Дата: ………………… г.    Възложител:..................................... 

                            /подпис/  


