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черноземно-излужени и алувиално-ливадни. 

- Водоизточници - има богат запас от собствени водоизточници на питейни води с добри качества и дебит, достатъчен да покрие нуждите 
на населението. Основно водохващането се осъществява чрез шахтови кладенци, каптажни и дренажни системи.  

- Пречиствателни станции - водоизточниците са с добри показатели, което не налага изграждане на пречиствателни станции за питейни 

води. Около тях има обособени индивидуални санитарно-охранителни зони /СОЗ/ със специфичен режим на дейностите с оглед опазване 

на водите от замърсяване. Водоизточниците, СОЗ и водоснабдителните съоръжения се поддържат в добро санитарно-техническо 

състояние. Преди разпределението и във водопроводната мрежа, на питейната вода се извършва дезинфекционна обработка с хлорни 

реагенти. Обеззаразяването е автоматизирано и се извършва с хлораторни апарати и обикновени дозатори. 

- Водоснабдителни мрежи - добре изградени по отношение на обхвата на потребителите. Основният  проблем при тяхното използване е 

голямата им степен на амортизация и честите аварии, които нарушават нормалното водоподаване и водят до големи загуби на питейна 
вода. Мрежите са изградени предимно през 1930 – 1940 година от етернитови тръби с малки диаметри, които в момента не отговарят на 

нарасналите водопотребителски нужди на населе-нието. При водоподаване, поддържащо необходимото работно налягане за достигане на 
водата до крайните точки на водопотребление, етернитовите тръби дават чести аварии. Това е една от причините през летния сезон в 

повечето населени места крайните квартали често да остават без питейна вода. 

- Канализационни мрежи - няма изградена канализационна мрежа за битови отпадни води. Отвеждането им става в септични ями и 

попивни кладенци. В някои селища това води до големи здравно-хигиенни проблеми. В с.Петърница земният слой е основно каменист и 

скален и няма условия за изкопаване на нормално функциониращи попивни кладенци. Високите подпочвени води в с.Садовец също 

създават проблеми при изграждането на канализационни съоръжения. 

- Пречиствателни съоръжения - промишлените предприятия в общината са решили самостоятелно проблема с отпадъчните си води чрез 
изграждане на собствени пречиствателни съоръжения и заустване на пречистените води в малките рекички, преминаващи през 
съответните селища. По аналогичен начин са пречистени и заустени отпадъчните води на учебните заведения и административните 

сгради на територията на общината. 

- Хидромелиорации - напоителни ситеми - земеделските земи се напояват от две напоителни системи: Малка Витска напоителна система 

и от язовир Горни Дъбник. В момента каналната мрежа и съоръженията и на двете системи са зле поддържани и не се използват 

пълноценно. Поливат се само зеленчуковите култури и тютюна, отглеждани на територията на Общината. Потенциално поливните 

площи на територията на Общината са 99 602 дка. От тях негодни за поливане поради амортизирани хидротехнически съоръжения са 
19 440 дка, а като реални поливни площи се използват не повече от 8 000 декара (не повече от 10 % от годните за напояване площи). 

Приоритет: Подобряване инфраструктурата и опазване на околната среда на територията на Община Долни Дъбник. 

Цел: Рехабилитация на съществуващата инфраструктура. 

Мерки: Реконструкция на водопроводните мрежи в населените места; Отводняване на с.Садовец от високи подпочвени води; Корекция 

дере с.Градина и уширение на мост на път ІV 30037; Изграждане на дъждовна канализация в с.Крушовица; Проектиране и изграждане на 
битови канализационни системи и пречиствателни съоръжения на гр. Долни Дъбник. 

Цел: Постигане на добра екологична обстановка в Община Долни Дъбник. 
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Мерки: Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци, съвместно с други общини; Изграждане на депо за опасни отпадъци 

за депониране на замърсени с нефтопродукти почви; Закриване и рекултивиране на нерегламентираните сметища в населените места от 
общината до изграждането на регионално депо; Повишаване ефективността на дейностите сметосъбиране и сметоизвозване, чрез 
разширяване обхвата на обслужваните домакинства и въвеждане в експлоатация на съвременни съдове и техника за транспортиране; 
Поддържане на чистотата и нивото на лесистост на населените места в общината; Залесяване с дървесни видове в неурбанизираните 
територии; Коригиране и укрепване на речните корита в границите на населените места; Извършване на противоерозионни мероприятия 

по десния бряг на река Вит; Изграждане на склад за пестициди с изтекъл срок на годност. 
Източници на финансиране: Национално съфинансиране (Държавно - Републикански бюджет и Общински бюджет, както и Частно), 

Европейски съюз (Структурни фондове, Кохезионен фонд) и друго безвъзмездно финасиране. 

VT6Долни 

Дъбник2 

Решение №349/24.09.2003г. 

- Въздух - общината попада в район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (Район Червен бряг), което означава, че 
нивата на замърсителите не превишават долните оценъчни прагове или че нивата на показателите за качество на атмосферния въздух 

(замърсители) са значително под установените за страната норми. На територията на общината няма разположени стационарни пунктове 

за мониторинг на качеството на атмосферния въздух към Националната система за екологичен мониторинг. До  момента няма 
констатирани превишения на максимално еднократните или средноденонощни норми за пределно допустими концентрации. На 

територията на общината няма големи неподвижни източници на емисии, които да оказват значително влияние и да водят до 

замърсяване или влошаване на показателите за качество на атмосферния въздух. Основните източници на замърсяване на атмосферния 

въздух са битовите отоплителни източници и транспортния сектор.  

- Води - хидрогеоложките условия на територията на общината са сравнително благоприятни. Подземните и повърхностните води са 
достъпни за водоснабдяване и напояване, но режимът им се влияе съществено от климата и валежите, които са основен фактор на 
подхранване. Повърхностните води (реките и деретата) общо взето разчленяват равномерно цялата водосборна площ на общината с 

преобладаващо значение в южната част (Садовец, Бъркач). Язовирът в Горни Дъбник компенсира северната част, като се използва главно 

за напояване и промишлено водоснабдяване. Подземните води на територията на общината са достъпни и водоснабдяването на всички 

селища е изключително от тях. Изградени са дренажи и шахтови кладенци за кватернерните води. Каптирани са няколко карстови извора 

и са изградени тръбни кладенци за горнокредните пукнатинно-карстови води.  Немалка част от кватернерните води се използват за 

битови нужди и поливане чрез малки водоизточници в дворовете (тръбни шахтови кладенци). Проектната категория на р. Вит е втора. 

Изтичащата от язовир “Горни Дъбник” р.Дъбнишка бара е с повишено съдържание на суспендирани вещества в резултат на водна 
ерозия. Липсата на канализационна система и локални пречиствателни станции в селищата на общината е причина за изтичане на битови 

и промишлени води към р.Дъбнишка бара или просмукването им в подземните води. Няма изградена канализационна мрежа за битови 

отпадни води. Отвеждането им става в септични ями и попивни кладенци. В някои селища това води до големи здравно-хигиенни 

проблеми. 

- Отпадъци - събраните отпадъци се депонират на определените депа на територията на цялата община, като под “депониране” в случая 

се разбира “погребване” (складиране) на отпадъците в предварително изкопани траншеи и запръстяване периодично. Депата в 
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населените места са определени със заповед на кмета на общината. На тях липсва ограда, входящ контрол, кантар, повечето са без табели 

и други сигнални знаци. Отпадъците на депата се уплътняват два пъти годишно. Към края на 2004 год. ТБО на територията на общината 

се депонират на 8 бр. депа за 7 населени места. Източниците на опасни отпадъци в общината са пестицидите с изтекъл срок на годност и 

почви, замърсени с нефтопродукти от сондажите ПДНГ-ЕАД – гр.Плевен. Пестицидите с изтекъл срок на годност се намират в складове 
на бившите ТКЗС в шест населени места от общината. Общината има организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички 

населени места. Организираното сметосъбиране и сметоизвозване обхваща около 50 % от живущите в общината. На територията няма 
предприятия за събиране на вторични суровини. Честотата на извозване на битовите отпадъци е веднъж на две седмици, което е крайно 

недостатъчно. 

- Основен проблем по отношение на почвите е замърсяването им от сондажите на ПДНГ-ЕАД. Типичният чернозем притежава висока 
абсорбционна способност към петрола и неговите деривати. По тази причина, очевидно замърсяването на почвата около сондажните 
петролни кладенци е по-широко, отколкото изглежда на пръв поглед. Замърсената чрез продължителна миграция от сондажните отвори 

към перифериите, особено в благоприятни с наклона си релефни условия, почвата не е унищожена, но за нея следва да се предвижда 

подходящо третиране. Подобно абсорбиране и фракциониране от почвения слой съпровожда разливания петрол в аварийни случаи и при 

транспортирането на суровия петрол по техническите нефтопроводи. На територията на общината няма големи заблатявания. Локални 

замочурявания има в негативните форми на релефа на някои места, както и на отделни места в речните долини, които са с неголеми 

размери. По-съществени са замочурявания в петата на левия скат на р.Вит в района на бензиностанцията на с. Садовец и в ляво и дясно 

от шосето Крушовица – Плевен. Главната причина тук е изливане на скатови подземни води и затрудненият отток. Общо замочурените 

площи в общината са около 350 дка. Ерозията е по-развита с всичките си видове в силно разчленената от оврази и дерета южна част на 
територията на общината (Садовец, Бъркач, Петърница). Частично са засегнати селскостопански и пустеещи земи, разположени в 

стръмни склонове на дерета и речни долини и дълбоки оврази. За Плевенска област, където попада общината, 2,6 % от териториите са 

силно ерозирани, което може да се отнесе и за Община Долни Дъбник. Отнесено към данните за цялата страна, това е по-малко от 

средното ниво. Тревожно е положението с ерозията на десния бряг на р.Вит. В последните десет години значително е намаляло 

използването на минерални торове и препарати за растителна защита, което е повлияло положително за естественото възстановяване на 
почвата и за създаване на подходящи условия за производство на екологично чиста продукция. 

- Защитени територии са включени в проект за обявяване на Природен парк “Студенец” с обща площ над 180 000 дка, от които 

28 630,728 дка са на територията на Община Долни Дъбник. 

VT6Червен бряг1 Виж IS6Червен бряг1 

VT6Червен бряг2 Виж IS6Червен бряг2 

VT6Червен бряг3 Виж IS6Червен бряг3 

VT6Червен бряг4 Виж IS6Червен бряг4 
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VT7Ловеч1 - В състава на общината влизат общинският административен център гр. Ловеч и 34 села. Територията на общината е бедна на полезни 

изкопаеми. Делът на обработваемата земя в общата площ на земеделската земя на общината е 74,87 %. Поливните площи са 5,58% от 
обработваемата земеделска земя. Горските площи обхващат територия 22,98 % от общата територия на общината. Делът на водните 
площи е 1,35%, на тези за добив на полезни изкопаеми – 1,16% и на транспорт и инфраструктура -  0,80 % в общата територия на 

общината. 

- Почви - почвената покривка е разнообразна. Преобладават сивите горски почви, а по долините на реките - алувиално-ливадните. 

- Води - водните ресурси се състоят предимно от протичащата през общината р.Осъм (обща дължина 344 км) и многобройните й 

маловодни притоци. Режимът на речния отток има дъждовно-снежен характер. Подземните води се срещат като пукнатинни, карстови и 

порови. 

- Промишлените предприятия развиват дейност предимно в отрасъл “Преработваща промишленост”. Представени са следните 
подотрасли: “Машиностроителна и металообработваща промишленост”, “Електротехническа промишленост”, “Мебелна промишленост”, 

“Дърводобив и дървопреработваща промишленост”, “Текстилна и шивашка промишленост”, “Кожаро-кожухарска промишленост”, 

“Хранително-вкусова промишленост” и “Производство на комбинирани фуражи и храни за животни”. Производствените мощности са 
концентрирани в общинския център. 

- Аграрен сектор – общината включва 34 землища с обща площ 946 291 дка. Площта на селскостопанския фонд е 683 554 дка, в т.ч. ниви 

– 379 754 дка, трайни насаждения включително, и лозя – 45 160 дка, ливади - 5 3076 дка и мери и пасища –114 373 дка. Наличните гори и 

земи от горски фонд са 200 600 дка, което е 21,20% от общата селскостопанска площ. Използваните площи за производство на 
селскостопанска продукция представляват 64% от общия селскостопански фонд, което е показател за непълно и неефективно използване 

на земеделските земи. От общия размер на обработваемите площи най-голям е делът на засетите със зърнени култури – 51,67%, следвани 

от тези с технически култури – 19,33% и трайните насаждения – 7,89%. Животновъдство - съсредоточено в частния сектор за 

задоволяване предимно на лични нужди и по-малко във фирми и кооперации, традиционно развити са биволовъдство, говедовъдство, 

свиневъдство, овцевъдство, козевъдство и птицевъдство. 

- Горите с основно дървопроизводителни и среднообразуващи функции съставляват 95% от общия горски фонд. Защитните и 

рекреационни гори и горите в защитени територии са 1192,6 ха или 5% от общия горски фонд.  

Горското стопанство в общината е насочено към производство на дървесина и дървопреработване. Планирано е използването на горите и 

страничните ползвания от горския фонд както и залесяването на земи, непригодни за земеделско ползване. 

- Водоснабдителни мрежи - преобладаващите водохващания са каптажи и шахтови кладенци. Град Ловеч и 12 села от общината са 
водоснабдени с питейна вода основно от водоснабдителна група “Черни Осъм”. Незначителни водни количества селищата получават и 

от местни водоизточници. Магистралният водопровод, посредством който се подава питейна вода за общините Троян, Ловеч и Плевен, 

поради продължителното засушаване, което през последните години трайно се повтаря, същият провежда значително по-малки водни 

количества от оразмерителното. В определени моменти по него се подават минимални водни количества, вследствие на което гр.Ловеч е 
на режимно водоснабдяване от  2 до 10 месеца годишно,  което поражда сериозно напрежение сред населението на града. През периода 
на засушаване в р.Осъм постъпват минимални водни количества от притоците й, вследствие на което тя се превръща в отточен канал за 
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битово-фекални и производствени отпадни води. Това създава неблагоприятни екологични последици и здравни рискове. За решаване на 

проблема с водоснабдяването на град Ловеч  през 1986 год. започва изграждането на язовир “Черни Осъм”, което е спряно през 1990 год. 

От 1975 година до сега в гр.Ловеч са правени многобройни хидрогеоложки проучвания по терасата на р.Осъм. По-значителните водни 

количества са каптирани и се използват за водоснабдяване на гр.Ловеч и съседните села. Окончателното заключение на хидрогеолозите 
е, че проучваните райони са безперспективни за изграждането на нови водохващателни съоръжения, тъй като дебитите са от порядъка на 
10-15 л/сек. Довършването на язовира е единственото реално решение на проблема с водоснабдяването. По-големите промишлени 

предприятия на гр.Ловеч имат собствени водоизточници за промишлени нужди. Системите работят неуплътнено поради малките 
налични дебити. Загубите във водопроводната мрежа в гр.Ловеч и селищата от общината са повече от 50 %, тъй като същата е 
амортизирана. От 1999 год. в гр.Ловеч и някои от селата се извършва реконструкция на водопроводната мрежа с цел намаляване на 

загубите. 

- Канализационни мрежи  - от населените места на общината, единствено в гр.Ловеч е изградена канализация. Канализацията е смесена. 
Дължината на изградената канализационна мрежа е 54 467 м. За облекчаване работата на системата при дъжд са изградени 8 бр. 

преливници. Степента на изграденост на канализационната мрежа е 90%; а тази на главните колектори - 46%. В съществуващата 
канализация е включено 93% от населението на гр.Ловеч. Изграждането на вътрешна канализационна мрежа и главни колектори 

продължава. Отпадъчните водни количества се формират от битовите, промишлените  и дъждовни води и се заустват директно в реката 

без предварително пречистване. Промишленото отпадъчно водно количество представлява 32% от общото за града. Локални 

пречиствателни съоръжения за третиране на промишлени отпадъчни води са изградили само някои от промишлените предприятия в 

гр.Ловеч. Едно от главните мероприятия по опазване на околната среда е изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води 

северно от града по течението на р.Осъм. Започва проектиране и поетапно изпълнение на канализации с пречиствателни съоръжения в 

по-големите села от общината. 

- Състояние и качество на атмосферния въздух  - територията на общината не е включена в Единната система за наблюдение и контрол 

на атмосферния въздух. В общината се наблюдават общо 23 обекта, чиято дейност е свързана с емисии в атмосферния въздух, като най-

големите от тях са “Осъм” АД, “Емос” АД, “Мелта” АД, ГТР България ЕООД, “Спарки Елтос” АД, “Велур” АД, “Бонмикс” ЕООД, 

“Месокомбинат” АД – Ловеч и асфалтовата база в с.Горно Павликени. За замърсяването на въздуха допринася масовата употреба на 
оловосъдържащи бензини, съчетано с нарастване броя и физическото остаряване на автомобилния парк. Нискокачествените горива, 

използвани в домакинствата и някои предприятия са замърсител с подчертано локален характер. Община Ловеч не принадлежи към 

рисковите територии в България по отношение качествата на атмосферния въздух.  

- Състояние на качеството на повърхностните води  - р.Осъм, протичаща през територията на общината, е десен приток на р.Дунав. 

Образува се от сливането на реките Черни и Бели Осъм. В западната част на общината, през с.Радювене, тече р.Катунецка, десен приток 

на р. Вит, а в югоизточната част – р.Крапец, ляв приток на р.Росица. 

На територията на общината са изградени множество язовири, най-големите от които са яз.Крапец и яз.Александрово. Язовир Крапец е 

изграден на р. Крапец, приток на р.Росица. Изграден е за напояване. Язовир Александрово е изграден на р.Берница и р.Дреновска за 
напояване и е част от съоръженията на напоителна система Осъм – Левски - Обнова. Преди гр.Ловеч (след гр.Троян) и след гр.Ловеч 
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р.Осъм е категоризирана като приемник ІІІ категория. В пунктовете от Националната мрежа за наблюдение и контрол на р.Осъм, 

качествата на речните води отговарят на изискванията за приемник ІІІ категория. 

- Пречистване на формираните отпадъчни води - битовите отпадъчни води се заустват във водоприемниците без предварително 

пречистване. Локални пречиствателни станции имат само по-големите промишлени предприятия. В селата има само единични 

включвания поради неизграденост на канализационни мрежи. Всички формирани на територията на гр.Ловеч битови отпадъчни води се 
заустват непречистени в р.Осъм и притоците й на територията на града. Промишлените отпадъчни води минават през локални 

пречиствателни станции, които снижават показателите на замърсеност на производствените отпадъчни води до степен включване в 

градска канализационна мрежа. Като град с над 10 000 еквивалент-жители, гр.Ловеч е включен в Националната програма за приоритетно 

изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води.  

- Отпадъци - всички селища в общината имат собствени сметища. По данни на общината, от общо 40 депа, 29 работят без да са 
проведени съответните административни процедури, 6 са определени на база кметска заповед, а в 4 села поради много малкия брой 

население (Дъбрава, Прелом, Стефаново и Соколово) няма посочени площи на сметищата. С изключение на съществуващото сметище на 
гр.Ловеч и едно селско сметище, останалите могат да се разглеждат в категорията “Неотредени”и “Неорганизирани”. На територията на 
гр.Ловеч се изгражда ново общинско депо за твърди битови отпадъци, което се намира в местността “Дългия баир”, на 4 км от гр.Ловеч. 

Общата площ на депото е 117 дка, като 6% от тях е заета от стопанския двор.  

- Нарушени терени - на територията на община Ловеч компонентата “почви и нарушени терени” не показва отклонения от естественото 

им състояние и качества. 

- Защитени територии  - природни забележителности - Деветашка пещера; защитени местности - “Коджакуру”,“Черковното бранище”, 

“Китката”, “Лещака”. 

Приоритет:Развитие и модернизация на техническата инфраструктурата 

Специфична цел: Доизграждане, модернизация и поддържане на техническата инфраструктура в съответствие с европейските стандарти 

Мерки: Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода за питейно-битови цели; Доизграждане, реконструкция и 

модернизация на водоснабдителните системи в населените места от общината; Изграждане на канализационни системи в населените 
места от общината, в т.ч. малки пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води. 

Специфична цел: Изграждане на екологичната инфраструктура и въвеждане на европейския опит в областта на опазването на околната 
среда 
Мерки:Развитие на стопанските отрасли, съпроводено с прилагане на политики за опазване на компонентите на околната среда; 

Поддържане на високо качество на околната среда в населените места от общината; Осигуряване на ефективно управление на околната 

среда на местно ниво;  Поддържане на биологичното разнообразие. 

Източници на финансиране: Национално съфинансиране (Държавно - Републикански бюджет и Общински бюджет, както и Частно), 

Европейски съюз (Структурни фондове, Кохезионен фонд) и друго безвъзмездно финасиране. 

VT7Луковит1 Виж IS7Луковит1 

VT7Луковит2 Виж IS7Луковит2 
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VT7Ябланица1 Виж IS7Ябланица1 

VT7Ябланица2 Виж IS7Ябланица2 

VT7Угърчин1 Решение № 395/22.07.2005г., допълнение с Решение № 41/31.01.2008г. 

- Община Угърчин е определена в категорията „изостанал селски райони”и “изостанал планински район” и включва в себе си 11 

населени места. Балансът на земята по видове територии, начин на ползване и собственост  е както следва : обща площ – 524802,94 дка, 
от които – земеделска земя -  290956,35дка; горски територии – 347161,93; населени места и други урбанизирани територии – 11532,719 

дка; застроени площи -  10370 дка; зелени площи -  176   дка. 

- Общината обхваща водосбора на няколко реки: Сопотска, Калник (частично), Лесидренска,  Елешница, Катунецка, Дрипла, Тоша ( 

горното течение) и най-голямата за района р.Каменица. Всички реки, с изключение на р.Дрипла (с.Голец), са от водосборния басеин на 

р.Вит (десни притоци). Реките са малки, с малък дебит и почти пресъхващи през летния сезон. Водите на язовир „Сопот” нямат питейни 

качества и не се оползотворяват пълноценно на територията на общината. Два от малките микроязовири са отдадени под аренда за 
стопанисване от частни фирми. Въпреки това определен потенциал има за развитие на рибовъдството, спортния риболов и туризма. 

Отводнителни артерии са дерета и реки по ниските части между гънките на релефа. Водостопанско значение са придобили реките 
Калник и Каменица след изграждането на яз.Сопот. 
- Анализ и оценка на полезните изкопаеми - разпространени са нерудни изкопаеми: червен камък (с.Лесидрен и с.Кирчево ), сив варовик 

(с.Микре ), пясъци,глини за тухли и керемиди (с.Сопот ). Кариерите и находищата са от местно значение и се стопанисват от общината. 
Засега не се налагат рекултивационни мероприятия. 

- Анализ и оценка на почвите - почвеното разнообразие не е голямо. Преобладават сивите горски почви върху глинесто-песъчливи 

пластове. 

- Икономическо развитие  - действащи предприятия на територията на общината са филиал на “Росица-96”АД-Севлиево за изработка на 
трикотажни облекла, българо-италиански цех за производство на домашни обувки в с.Лесидрен, две  малки шивашки фирми в 

гр.Угърчин, три малки фирми за дърводелски услуги и дървообработване, предприятие за производство на месни продукти и колбаси – 

кооперация “Доверие” в с.Лесидрен, три общински фирми за комунално-битови услуги и благоустрояване,аптечна дейност и медико-

социални грижи, над 115 частни търговски фирми, също хлебопроизводство и производство на закуски. 

- Селско стопанство, животновъдство и растениевъдство - растителни култури по видове са: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, 

овес. Най-голям земеделски производител на територията на общината е ЕТ „Веси - Петър Цачев”. Със затворен цикъл на производство е 
кооперация “Доверие”-с.Лесидрен, фирмата отглежда животни и продава фуражи, месо, колбаси и деликатеси. 

- Водоснабдяването и канализацията се обслужва от “ВиК”ООД-Ловеч. Всички населени места в общината са централно 

водоснабдени.Общата дължина на водопроводната мрежа е 210 км, като 81,5% от тръбопроводите са етернитови на средна възраст около 

35 години и 18,5% стоманени и други на средна възраст около 25 години. Загубите на вода са около 48%, а качествата на вода са добри 

целогодишно с отделни сезонни отклонения в отделни населени места с местни водоизточници. Единствено в гр.Угърчин има частично 

(на 17%) изградена канализационна мрежа – общо 6 км, която е заустена без пречистване в река Каменица и покрива около 1/6 от 
уличната мрежа. Реконструкцията на части от водопроводната мрежа в селищата от общината с полиетиеленови тръби с висока плътност 
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се изпълнява поетапно, също необходимо е проектиране цялостната канализация с пречиствателна станция на гр.Угърчин.  

Приоритет: Изграждане на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадни води 

Цел: Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите, чрез събиране и пречистване на битовите отпадъчни води от 
населени места с над 2000 еквивалентни жители преди заустването им във водни обекти. 

Проекти: Проектиране на водопроводна мрежа, канализационна мрежа, пречиствателна станция и отводнителни канали в гр.Угърчин. 

Приоритет:  Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци 

 Мярка: Доизграждане на системи от регионални съоръжения/инсталации за обезвреждане на битови отпадъци с достатъчен капацитет 
за управление на отпадъците/ регионални депа и претоварни станции /. 

Проекти: Сметоизвозваща техника; Изграждане на съоръжения за предварително третиране, включително за компостиране, сортиране и 

сепариране на отпадъци; Изграждане на регионално съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на 
сгради; Въвеждане на системи за разделно събиране,  включително на биоразградимите отпадъци и на някои групи масово 

разпространени опасни отпадъци от потока на битовите, като луминесцентни лампи, батерии, малки химически отпадъци и др.; 

Изпълнение на мерките за намаляване замърсяването на атмосферния въздух в районите с нарушено качество на атмосферния въздух в 

общината; Спазване на стандартите за околна среда, за да се гарантира здравословността на местните екосистеми, включително 

качеството на въздуха, водата и почвите; Въвеждане на системи за разделно събиране,  включително на биоразградимите отпадъци и на 

някои групи масово разпространени опасни отпадъци от потока на битовите, като луминесцентни лампи, батерии, малки химически 

отпадъци и др. 

Приоритет: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. 

Проекти: Поддържане територията на природен парк “Студенец”; Опазване на места с особено красива природа, защитени територии и 

обекти от националната екологична мрежа. 

Приоритет: Закриване на нерегламентирани сметища и стари замърсявания с отпадъци и възстановяване на замърсени 

територии 

Проект: Премахване на нерегламентирани сметища на територията на Община Угърчин. 

Източници на финансиране: Национално съфинансиране (Държавно - Републикански бюджет и Общински бюджет, както и Частно), 

Европейски съюз (Структурни фондове, Кохезионен фонд) и друго безвъзмездно финасиране. 

VT7Угърчин2 - Състояние на околната среда - екологични проблеми на селските населени места се обуславят  от липса на  достатъчно развита 

канализационна мрежа, липса на разделно събиране на ТБО, както и липса на регулирани сметища,  ниска екологична култура, липса на 
техника за депониране и обработка на ТБО, липса на финансови средства, липса на места за загробване на умрели животни, които често 

биват изхвърляни в местности, разположени в близост до водоизточници или вододайни зони. 

- Въздух - състоянието на въздуха на територията на общината е добро – няма замърсяване по отделните показатели за КАВ. Като се има 

в предвид, че работещата промишленост е относително малко – няма големи източници на емисии, които да оказват влияние на КАВ и 

евентуално да доведат до сериозни изменения в КАВ. Транспорта е с ниска интензивност на движение на МПС. Нуждае се от обновление 

и подобряване на пътната мрежа.  Битовият сектор също не може да отдели достатъчно количество емисии, които да доведат до 
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изменение в КАВ. Необходимо е да се направе обновление и подобряване на пътната мрежа на територията на общината.   

- Води - големите промишлени замърсители на територията на Община Угърчин, които влияят негативно на качеството на повърхностно 

течащите води са: Кооперация Лесидрен, с.Лесидрен – мандра, зауства в р.Лесидренска, ІІ категория – подпоречие на р.Вит; Кооперация  

“Доверие”  с.Лесидрен; “Добревски 1” ООД- с.Български извор – мандра, зауства в р.Калник – ІІ категория – подпоречие на р.Вит; 
“Кондов – Екопродукция” Еоод – гр.София – мандра в с.Старо село – зауства в дере в близост до язовир Сопот; Градска канализация 

гр.Угърчин – директно заустване, без пречиствателна станция в р.Каменка, ІІ категория – подпоречие на р.Вит. 
- Почви - разнообразие не е голямо. Практически цялата територия на Общината е застрашена от различни видове почвена ерозия и най 

– вече от водната ерозия. Поради ограничената промишленост през последните години на територията на Община Угърчин не са 
отчетени силни замърсявания на почвата. 

- Гори – общата площ на Община Угърчин е 524 802,94 дка. от които – 290956,35дка са земеделски земи, а горски територии – 347161,93 

дка. 

- Подземни природни богатства - разпространени са нерудните изкопаеми: червен камък (с.Лесидрен и с.Кирчево), сив варовик 

(с.Микре), пясъци, глини за тухли и керемиди (с.Сопот). Всички те нямат промишлено значение. Кариерите и находищата са от местно 

значение и се стопанисват от Общината. 

-  Отпадъци - сметосъбирането и сметоизвозването на територията на гр. Угърчин е организирано и обслужва търговската мрежа,  

административните учреждения и организации, производствени обекти. Почистването на териториите предназначени за обществено 

ползване се осъществява ежедневно . 

- Защитени територии - на територията на общината се намира част от Природен парк”Студенец” в землищата на селата Драгана, 

Каленик и Катунец, който обхваща площ от 48 186,363дка от общинската територия.Защитените територии в община Угърчин са 151 ха. 

VT7Тетевен1  Виж IS7Тетевен1 

VT7Тетевен2 Виж IS7Тетевен2 

VT7Тетевен3 Виж IS7Тетевен3 

VT7Троян1 - Общината заема площ от 888,8 km
2
; 

- Полезни изкопаеми - по долината на р. Черни Осъм, в Троянския руден район, са открити железорудни находища от хематит, които не 

са добре проучени. По-големи залежи има от нерудни изкопаеми, използвани в строителството и грънчарството: тъмносиви пясъчници, 

мергелни варовици, доломити, глини.  

- Водни ресурси - най-големите реки в общината са Бели Осъм и Черни Осъм, обединяващи се в р. Осъм. Притоци на р. Осъм са реките: 
Бели Осъм, Черни Осъм, Команска река (при с. Калейца), Сухата река (при с. Ломец) и Малката река (при с. Добродан). Реките, 
образуващи водосбора на р. Бели Осъм, са:  Рогачева река, Ръждавец, Зеленика, Жална, Кнежа,  Дъскотина. Притоци на р. Черни Осъм са 
Жеравица и  Крайовица. През територията на общината протичат и реките Видима (към водосбора на р. Росица),  Калник и Топля (към 

водосбора на р. Вит). Водният режим на реките Бели Осъм и Черни Осъм се отличава със сравнително нисък зимен и летен отток, който 

има значително по-високи стойности през пролетта и ранното лято. Подхранващите р. Бели Осъм водни течения имат значителен воден 
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дебит, дължащ се на високия водоохранен ефект на комплексите от букови гори. Водните течения в хълмисто-предпланинската част на 
общината имат непостоянен режим и през горещите месеци често пресъхват. При с. Голяма Желязна е изграден яз. “Сопот”.  

Минералните извори в с. Шипково се намират в долината на р. Ръждавец. Изворите са 5 на брой, направени са и 4 сондажа. Водата е 
каптирана през 1936 г. Общият дебит на всички водоизточници е 62 l/s, температурата е  18-38 ºС. Водата е слабо минерализирана, 
хипертермална хидрокарбонатно-сулфатна калциево-магнезиева. Използва се за лечебни цели -  за пиене и бани. Минерален извор има и 

в с. Чифлик. 

-Поземлени ресурси земеделски  територии - 449287дка; Горски  територии – 401497дка; Нас. места, др. урбаниз. терит. – 27621дка; 
Водни течения и водни площи – 7764дка; Терит. за добив на пол. изкоп. – 53дка; Терит. за трансп. и инфрастр. – 2617дка; 

- Защитени територии - Националният парк “Централен Балкан” е обявен със заповед №396/15.10.1999 г. и е с обща площ   71 669,5  ha.  

От  територията на община Троян в парка са включени 11 441,1 ha, от които 7480,5 ha са горски фонд и  3960,6 ha високопланински 

пасища и ливади. Паркът включва част от землищата на селата  Чифлик, Бели Осъм, Балканец и Черни Осъм. Резерват “Стенето” в 

границите на общината е с площ  2956,0 ha, горски фонд в землището на с. Черни Осъм. Включен е в обхвата  на Националния парк 

“Централен Балкан”.Резерватът “Козя стена” е създаден с цел опазване на еделвайса. Площта му в община Троян е 793,7 ha, от нея 

693,7 ha е горски фонд и 100,0 ha са високопланински пасища и ливади. Намира се в землището на с. Чифлик.  Включен е в границите  на 
Националния парк “Централен Балкан”.   

- Аграрният сектор е с по-слабо участие в икономическото развитие. Броят на икономическите субекти, осъществяващи дейност в 

селското стопанство, е малък – 50. Индустриалният сектор  определя икономическия облик на община Троян. Той е представен от 
различни отрасли на преработващата промишленост. Добивната промишленост не е развита. 

- Почви - степента на замърсяване и деградиране на почвите в голяма степен е обусловена от дейностите в промишлеността, 
неефективното земеделие, естествените процеси (водна ерозия, други екзогенни фактори), експлоатацията на природни богатства и 

депонирането на отпадъците.  На територията на община Троян деградацията на земите и почвите (киселинност, засоляване, 

заблатяване) е слабо изразена. Добивът и преработката на нерудни изкопаеми не замърсяват почвите с тежки метали. Химическо 

замърсяване на почвите в общината не е регистрирано. 

-Системата за събиране на отпадъци е обхванала цялата територия на община Троян. Включени са всички населени места (включително 

и туристически комплекс “Беклемето”), като изключение правят само махали, до които няма транспортен достъп. 

-Водоснабдяването на община Троян се осигурява предимно чрез водовземания от р. Осъм и нейните притоци, но има изградени 

водохващания от местни източници. Водоснабдителните мрежи (външен водопровод 157,9 km и вътрешна водопроводна мрежа 258,9 

km) основно са изградени в периода 1957-1960 г. от етернитови тръби с малки диаметри, като с изтекъл срок на годност са 60% от 
водоснабдителните мрежи и останалите 35% са в срок на годност; 
- За пречистване на отпадъчните води на гр.Троян се изгражда градска ПСОВ. Изграден е първи етап (механично пречистване). - За 
подобряване качеството на питейната вода е необходимо за всички населени места на общината да се проектират и изградят 
пречиствателни съоръжения, съгласно нормативните изисквания. 

- Канализационната мрежа за отпадъчни води на гр.Троян е стара и амортизирана. Малките диаметри на тръбите и многото места в 
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реката, в които се изливат замърсените води, налагат реконструкция на канализационната мрежа. Във всички останали населени места на 
общината няма изградена канализационна мрежа за битово-фекални води. Съществуващата такава е за дъждовни води, но се ползва за 

битово-фекални води и масово замърсява деретата и реките.  

- Източниците на замърсяване в  поречието на  р. Осъм са: в горното течение на реката в притока р. Черни Осъм се вливат промишлени 

води от кооперация “Обнова”, която има изградена пречиствателна станция за отпадъчни води; в долното течение на р. Черни Осъм са 

заустени директно в реката водите от “Агрофрут”-АД. Има проект за изграждане на пречиствателно съоръжение.  

Приоритет: Модернизация и развитие на инфраструктурата с оглед засилване конкурентоспособността на икономиката и 

подобряване на жизнената среда; 

Проекти: подобряване водоснабдяването на населените места чрез включване на нови източници (подземни води), подобряване и 

подмяна на водопроводната мрежа и на съоръженията към нея, изграждане на пречиствателна станция за питейни води, по-добро 

качество на питейната вода, водоснабдяване на курортните комплекси; рехабилитация и развитие на канализационната система в 

общината чрез модернизация на ГПСОВ, изграждане на нови колектори, изграждане на малки пречиствателни съоръжения в опорни 

населени центрове, подобряване на канализацията в производствените и туристическите зони; 

Приоритет: Развитие на общината и съхраняване качеството на околната среда; 

Проекти: въвеждане на система за мониторинг и оценка на качествата на основните екологически компоненти на средата; подобряване 
на чистотата, третирането на битовите отпадъци и ликвидиране на незаконните сметища. 

Източници на средства: собствени, от републиканския бюджет и ЕС. 

VT7Троян4 На територията на Община Троян се намират водосборните райони, горните и средни течения на реките Осъм и Видима. При обилни, 

проливни дъждове и при интензивно топенe на снежната покривка, тези реки, както и тeхните притоци, създават предпоставки и 

формират бедствени обстановки и ситуации. 

Целта на плана е да създаде организация за своевременно организиране, успешно ръководство и провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи в районите на наводнения и формирани вторични огнища на поражения на територията на 
Община Троян. 

Основните задачи са свързани със: 

- Създаване на система за своевременно информиране и оповестяване на органите, населението, силите и средствата на Гражданска 

защита при възникване на наводнение; 
- Създаване на групировка от сили и средства за привеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 

наводнение; 

- Въвеждане контрол за замърсеността на водата и създаване на организация за строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания;  

- Поддържане  в готовност  на силите по плана за взаимодействие и на постоянни  контакти  с органите  на другите министерства и 

ведомства, имащи отношение по защитата на населението при наводнение. 

- Провеждане на мероприятия за организиране на оптимални условия за живот и дейност в районите на бедствието за населението и 

функциониране на основните дейности на икономиката. 
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- Създаване  на  организация  за  поддържане  на  реда  и  сигурността  в районите  на наводнение и  опазване  на държавното, публичното  

и личното имущество на гражданите. 

OS6Никопол1 -Община Никопол е разположена в северната част на Плевенска област и в средната част на Дунавската равнина върху площ от 415.9 км. 

Община Никопол е бедна на полезни изкопаеми. Единствено са разкрити такива от неруден произход. Геоложкият строеж предопределя 

наличието на варовик. Значителни запаси от инертни материали, главно пясък и чакъл са разположени по река Дунав. Съгласно 

административно-териториалното деление на страната Община Никопол се намира в Плевенска област и включва 14 /четиринадесет/ 
населени места – гр. Никопол и селата Жернов, Евлогиево, Муселиево, Дебово, Асеново, Новачене, Бацова махала, Санадиново, 

Черковица, Драгаш войвода, Въбел, Любеново и Лозица. 

-По отношение на екологичното състояние на почвите може да се отбележи замърсяването на почвената покривка от падналите вещества 

в замърсения атмосферен въздух от румънския завод и от прекомерната употреба на пестициди в близкото минало. 

-Част от почвите на територията на общината се замърсяват от депонирани битови, строителни и градински отпадъци, както и от 
животински такива. Специално във високата част на града по улиците са образувани безконтролни сметища в резултат от отглеждането 

на животни /крави, коне/. 

-Промишлеността:“МАЙР – МЕЛНХОФ – НИКОПОЛ” -  АД - за производство на многослоен картон и амбалаж. Предприятието е 
собственост на австрийска компания с традиции в производството на картон; “БАТЕРИЯ” - АД - за производство на всички видове 
батерии за битови и военни цели, предприятието е приватизирано и с намален брой заети лица с непрекъснати спирания; “ЕЛИЯ” - АД - 

за производство на едно тарифни и двутарифни електромери, предприятието е приватизирано в резултат на което заетите лица намаляха 
драстично, а също така се наблюдава неритмична заетост поради липса на пазар за произведената продукция и липса на преференции за 
родното производство; “РЕНОМ” ООД -  за производство на селскостопанска техника, предприятието е приватизирано; “ДУНАВ 

НИКОПОЛ” - ЕООД с основна дейност дърводелски, тенекеджийски и др. услуги; “ЕЛИЯ-94” – ЕООД - с основна дейност товарни 

превози, строителство и добив на инертни материали и селскостопански дейности; “ХОВЕ ” –  за производство на ракия и дестилат; 
“ДИОНИСИЙ” – АД -  за производство и съхранение на вина и спиртни напитки, предприятието е приватизирано също със слаба заетост 
и  сезонен  характер на работа; “ЧАЙКА” -  за производство на работно облекло, предприятието е приватизирано; Фирми, занимаващи се 
изкупуване на слънчоглед и производство на рафинирано слънчогледово масло и експелер, работа на ишлеме; Фирми, занимаващи се 
преработка на  пшеница, производството и продажбата на  брашно, хляб и хлебни изделия ; цехове за безалкохолни напитки; Фирми, 

занимаващи се с изкупуването на мляко, преработката на тази суровина в мандрите на територията на общината. 

 -Развитието на селското стопанство - растениевъдството и животновъдството,  е източник на ресурси за преработвателните предприятия, 

но съществуващата в страната стагнация затруднява тяхното местно развитие. 

-Канализации - има изградена частична канализация само в гр.Никопол. Необходимо е разработването и проектиране на проекти за 
канализация и изграждане на пречиствателни станции и колектори в гр.Никопол и в по-големите населени места в общината.  

-Анализ на околната среда - околната среда в Община Никопол се отличава с естествено разнообразие и силно изразена съхраненост на 
природните дадености, с динамика и влиянието на река Дунав, така и от активната дейност на човека, в някои случаи влияеща негативно 

върху отделните и елементи – въздух, вода, почви, подпочвени води, флора и фауна. Община Никопол е в района на действие на 
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Регионалната инспекция по околната среда и водите в гр.Плевен, която осигурява на регионално равнище държавната политика за 
опазването и осигуряването на благоприятна и здравословна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи.  

-Въздух - Никопол е един от градовете включени в списъка на екологично застрашените райони, т.нар. “горещи точки”. За Никопол 

основен екологичен проблем е трансграничен пренос на атмосферен въздух от Комбината за производство на торове в гр.Турно 

Мъгуреле, построен на самия бряг на р.Дунав, в който се произвеждат прости и сложни минерални торове. Суровините, необходими за 

това производство, са амоняк, сярна киселина и азотна киселина, които също се произвеждат в комбината. Изградената мониторингова 
система в гр.Никопол и гр.Турно Мъгуреле разполага с три пункта с OPSIS апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и 

метеорологични данни, както и една фонова метеорологична станция. 

-Води -. хидроложката мрежа на територията на общината е образувана основно от долното течение на р.Осъм, в отсечката преди 

вливането й в р.Дунав, както и от някои малки странични нейни притоци, а също така и от р.Ласов дол, която преминава през землището 

на с.Драгаш войвода. Река Осъм е една от трите големи реки в Плевенска област. Левият бряг е нисък, заливаем и заблатен, особено в 

района на селата Муселиево и Черковица. Коритото на реката е коригирано и след корекцията земите в непосредствена близост до 

терасата са обработваеми. Непосредствената близост до р.Дунав осигурява възможност за цялостно регулиране на водния баланс в 

региона. 

-В гр.Никопол и селата в общината няма изградена канализационна мрежа. Всички септични ями на жилищните блокове в гр.Никопол и 

промишлените предприятия са заустени в р.Дунав. В ниската част на гр. Никопол съществува заустване в дере, което е замърсено от 

битови, градински и животински отпадъци. 

-Почви - преобладаващите в общината почви са карбонатните, типично черноземните, ерозиралите и излужени черноземи. Значителна 

част от територията е покрита с льосови отложения. Наличието на големи наклони и леки льосови почви създават условия за увеличаване 

на ерозионните процеси. Замърсяването им продължава и от депонирани битови, строителни, животински и градински отпадъци, както и 

от безконтролни сметища. 
-Общината е бедна на полезни изкопаеми. Основните запаси са от инертни материали, главно пясък и чакъл. 

- Гори – горския фонд в общината обхваща територия от 31798 дка /7.6%/.  Преобладават широко стеблени широколистни гори, горските 
формации са предимно от бял бор, смърч, черен бор, летен дъб, зимен дъб, цер, бряст, явор и акация. Храстите са представени от аморфа, 

глог, трънка, шипка, смрадлика, къпина, бъз, люляк. В Общината по – голяма част от горите са изсечени.  

-Защитени  територии – на територията на общината има защитени територии. Тя попада в пределите на Природен парк “Персина” - 

Заповед №РД-684 от 4 декември 2000г. – включени са земи от гр. Никопол с обща площ 3177.8 ха. и с. Драгаш войвода с обща площ 

3558.5 ха. На територията на община Никопол се намират и редица природни забележителности /Елементи от Националната екологична 
мрежа/ – пещерата “Нанин камък” с. Муселиево - Заповед № РД - 238 от 7 юни 1996 г.; Защитена местност “Елията” с. Бацова махала – 

Заповед № 282 от 10 април 1981 г.; ПЗ ”Скалната църква” гр. Никопол – Заповед №  РД - 709 от 10 юни 2003 г.. Защитена местност 

“Плавала” гр. Никопол – Заповед № РД - 702 от 9 юни 2003 г.; Вековни дървета има в селата Муселиево /Летен дъб/, Санадиново /Бяла 
топола/, Евлогиево /Летен дъб/, гр. Никопол /Летен дъб/. 

-Отпадъци - в общината има само едно узаконено сметище, намиращо се на 7 км югоизточно от гр.Никопол, на което се извозват 
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отпадъците от 6-те села и гр. Никопол.  Експлоатационният срок на депото е 2010г. Половината от капацитета му е запълнен. Сметището 

е подходящо разположено, има достатъчно пространство за разрастване, така че общината ще продължи да го ползва и за напред. На 

депото липсва текущ мониторинг. Във всички от 13 села в общината има отредени терени за сметища. Допълнително съществуват и 

редица нерегламентирани. Извозването става от домакинствата. Сметищата по селата са в лошо състояние, без ограда  и охрана и 

подлежат на закриване.  

OS6Пордим1 - Община Пордим включва 8 населени места, в това число един град и седем села. Общият брои на населението към м.февруари.2005г. е  
7513 човека. Територията на Община Пордм, е във  водосбора на р.Осъм, с дължина 314км и обща водосборна площ 2824 км². В 

хидроложко отношение районът е слабо водообилен. Подземните води са акумолирани в лещи и прослойки от пясъци от неогенски 

пясъци и са на дълбочина повече от 20м. 

--Обработваеми земеделски земи – общо за цялата община – 147200дка, 60% от територията на цялата община: гори – общо за цялата 

община – 10680дка, 4,5% от територията на общината;мери и пасища – 16770дка, 7% от територията на цялата община. 

-Водни ресурси - с национално значение са преминаващата през землището на с.Тотлебен река Осъм и язовир Каменец в землището на 
с.Каменец. На територията на общината се намират 21 язовира и водоеми с местно значение, предназначени за напояване и риболов. 

-Защитени територии - защитена местност “Пожара” с площ 0,3хектара в землището на с.Борислав; защитена местност “Вълчитрънска 
гора” – дъбови гори разположени на площ 25ха край с.Вълчитрън. 

-Икономиката на общината се характеризира с преобладаващ дял на селското стопанство спрямо промишленото производство. Делът на 
селското стопанство продължава да се увеличава за сметка на промишлеността, като последната е концентрирана в общинския център. 

Структуроопределящите отрасли на местната икономика са селско стопанство, лека промишленост, хранително-вкусова 

промишленост.Насоките за развитие на икономиката в общината следва да се насочат преди всичко към използване на местните ресурси 

и тясното обвързване  на производството на суровини с преработката им. Има много добра обезпеченост от местни суровини в 

преработвателната промишленост на зърнени култури, зеленчуци и плодове. 

- В общината като селскостопански район се обуславя развитието на хранително-вкусовата промишленост, която е представена от 
мелница “Нов път”, колбасарски цех ЕТ”Солун – И.А.Д.”, маслобойна ЕТ”Ниагара”, цехове за безалкохолни напитки  , за преработка на 
селскостопанска продукция функционира завод за фуражни смески “Норекс Арго” и зърнена база”Зърно” ЕООД. 

-Селско стопанство - растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината. Равнинният релеф и умерено-континентален 

климат благоприятстват развитието на селскостопански култури. Застъпено е производството на зърнени и технически култури. Основни 

форми на обработка на земеделската земя в общината са частните земеделски кооперации и сдружения. 

- Напояване и хидротехнически съоръжения - наблюдава ежегодно  намаляване на годните  хидромелиоративни площи, поради липса на 

средства за поддържане на хидромелиоративните съоръжения. Унищожени са хиляди метри  облицовани открити канали, ограбват се 

помпени станции, хидранти към тръбопроводите, ел.проводи към  помпените станции и др. Намаляване на  напояване  на площи и в 

напоителни  полета с годни  съоръжения, въпреки  субсидираната  цена на водата. 

-И в осемте селища на общината населението е осигурено  водоснабдяване с питейна вода на 100%. Уличната водоснабдителна мрежа 
във всички населени места е амортизирана, като загубите в някой от селищата  достигат до 50-60%. Голям процент от уличните 
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водопроводи са изградени от етернитови тръби, като в гр.Пордим и с.Вълчитрън, съществуват и тръби манесман от 30-те години на 
миналия век. Голям процент от уличните водопроводи са изградени от етернитови тръби, като в гр.Пордим и с.Вълчитрън, съществуват и 

тръби манесман от 30-те години на миналия век. Основен проблем е питейно-битовото водоснабдяване на с.Тотлебен. В района на това 
село, въпреки дългогодишни проучвания не е открита вода в достатъчни количества. Проблем съществува и в гр.Пордим, където през 
летните месеци се налага въвеждане на режим във водоснабдяването. Но тук проблема е изцяло в амортизираната водопреносна система. 

Водата , която се подава в системата на водоснабдяването е 100% от подпочвени източници-шахтови кладенци и дълбоки сондажи. 

Подаването на вода е помпено. Големите общи загуби и високата енергоемкост на водоснабдяването го правят една сравнително скъпа 

услуга за населението. На територията на община Пордим не съществуват значими индустриални водоползватели. 

- Канализация за битови отпадни-води в общината е изградена единствено в централната част на гр.Пордим. Пречистването им се 

осъществява, чрез септични ями и филтрационни полета, които за момента работят добре.В останалата част на гр.Пордим и селищата на 
общината битовите отпадни води се заустват в локални филтрационни кладенци, разположени в границите на имотите. Рядкост са 
изградени локални пречиствателни съоръжения-септични ями. 

-Община Пордим е сравнително слабо развита в индустриален, промишлен смисъл. Факторите влияещи върху екологичните качества на 
околната среда са: производствена дейност, транспорт, обществено–битови отоплителни източници. 

- Приоритет Разширяване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща чиста  и здравословна околна среда. 

- Цел: Разширяване и подобряване на съществуващата инфраструктура 

- Мерки Подмяна на водопроводна мрежа и Отвеждане дъждовни и отпадъчни води 

- Цел: Развитие и осигуряване на стабилна, екологично чиста среда 
- Мерки: Разделно събиране на твърди битови отпадъци и Ликвидиране на депото за твърди битови отпадъци и премахване на 

нерегламентираните сметища 
- Източници на финансиране: Национално съфинансиране (Държавно - Републикански бюджет и Общински бюджет, както и Частно), 

Европейски съюз (Структурни фондове, Кохезионен фонд) и друго безвъзмездно финасиране. 

OS6Левски1 - Град Левски е общински център на 10 села /Асеновци, Аспарухово, Българене, Градище, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова, 

Стежерово, Трънчовица/ и 2 населени места /Божурлук и Варана/. Община Левски е разположена на територия от 414 кв.км. в 

Дунавската равнинно – хълмиста област. Преобладаващ в общината е равнинният релеф.  

- Територията на общината е с преобладаващ равнинен характер, със средна надморска височина 90 м. Горските територии са 
представени сравнително оскъдно. Горите заемат площ от 4400 дка, което е незначителна част от територията на общината. Характерни 

представители на местната флора са липа, ясен, явор, акация, топола, дъб. 

- Природни забележителности - “Лесопарк Тараклъка” – вековна гора от летен дъб площ от 340,194 дка в землището на с.Градище, е 

регистрирана като защитена местност; Единични и групи вековни дървета, са регистрирани в селищната система на общината като 

природни забележителности; За защитена зона ,,Герена” е обявена обширна влажна зона от 8 000 дка в землищата на селата Обнова и 

Българене, с множество видове редки представители на флората и орнитофауната. 

-Води - през общината преминава достатъчно водно количество от р.Осъм, позволяваща развитието на интензивно земеделие. На р.Осъм 
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е изпълнена корекция, вследствие на което е изменен естествения режим на водното течение. Дъното на реката силно се е понижило след 

изграждане на корекцията, бреговете са ерозирали. Подпочвените води в общината са акумулирани в алувиалните чакълесто песъкливи 

отложения от терасата на р.Осъм. Подхранването на водоносния хоризонт се извършва от инфилтрирани атмосферни валежи, а 
дренирането се извършва в отложенията на речната тераса. По тип водите са порови и със слаб напор. Територията е богата на високи 

подпочвени води 

- Подземни природни богатства - териториите са бедни на полезни изкопаеми. Срещат се находища на глина в някои от населените места 
и едрозърнести пясъци по поречието на р.Осъм. Среща се и базалт в землището на с.Варана. В едно от землищата на Общината - 

с.Асеновци, е разработена кариера за снабдяване с материал за производство на керамични изделия. Останалите не са проучени. 

- Селското стопанство е водещ отрасъл в община Левски. Това произтича от факта, че  Общината е разположена в Дунавската равнина, 

където климатичните условия са много благоприятни за развитието на повечето зеленчукови, зърнени, овощни култури, а от скоро 

навлиза и отглеждането на тютюн в по големи мащаби. 

- Всички населени места от общината са водоснабдени. Село Стежерово страда от недостиг на питейна вода. В момента имаме изградени 

2 бр. дълбоки сондажи – в Българене и Трънчовица, които не са свързани с  водопреносната мрежа. През годините се забелязва трайна 
тенденция към намаляване на дебита на питейна вода от изградените водоизточници – от 30-50 %. През летните месеци на режим са 

с.Асеновци, Обнова, Трънчовица и Стежерово и частично гр.Левски. Загубите във водопреносната мрежа са все още високи, независимо 

от частичната подмяна на тръбопроводите за питейна вода и са един голям ресурс за подобряване на водопотреблението в общината.  

- Единствено в гр. Левски има изградена канализация за отпадни води с дължина 36 км. и ~ 190 бр. канализационни отклонения с 
дължина ~ 12 км. Каналните води се събират в два главни колектора, след което чрез отвеждащ колектор се вливат в р. Осъм. Няма 

изградена ПСОВ. Около 25 – 30 % от уличните оттоци са затлачени. Необходимо е да се проектира и изгради канализация в останалите 
селища на общината, както и съответните ПСОВ. В с. Малчика, Българене, К. Белене и Обнова има изградени частични канализации за 

отводняване от дъждовни и високи подпочвени води, в които неправилно са се включили домакинства. 
- Основните източници на вода за напояване подавана чрез “Напоителни системи” ЕАД не се използват. И не са в състояние да осигурят 
необходимите количества за нуждите на общината. В същото време вътрешноканалната мрежа за напояване е в много лошо техническо 

състояние /практически е неизползваема в момента/ и се нуждае от спешна рехабилитация. 

- На територията на общината няма големи неподвижни източници на емисии, които да оказват значително влияние и да водят до 

замърсяване или влошаване на показателите за качество на атмосферния въздух. От действащите предприятия (осъществяващи дейности 

с източници на емисии), на територията на община Левски няма такива с наложени санкции за замърсяване на атмосферния въздух. 

- Към 2004г. в община Левски, услугата сметосъбиране и сметоизвозване е предоставена на 52% от населението на общината, като това 
включва административният център и частично населеното място с. Обнова. Всички останали населени места не са обхванати от 
организирано сметосъбиране. 

-Приоритетна област: Изграждане на качествена жизнена среда 

Първа цел: Трайно подобряване на екологичното състояние на Общината 
Мерки:Подобряване управлението на отпадъците на територията на общината – премахване на нерагламентираните сметища, 
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организиране на събирането, депонирането и третирането на твърдите отпадъци; Подобряване качеството на атмосферния въздух; 

Предотвратяване риска от замърсяване на почвите; Осигуряване на достатъчно количество с необходимото качество вода за населението 

и икономиката в Общината. 

Втора цел : Обновяване и доизграждане на техническа инфраструктура по стандартите на съвременния бизнес 
Мерки: Водоснабдяване – рехабилитация на водопроводната мрежа, непрекъснато водоподаване и гарантирано качество на водата; 
Канализация – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане на канализационната мрежа 
Финансиране: средства на местните власти, средства от държавния бюджет, фондове на ЕС, друга чуждестранна помощ, частни 

средства. 

OS6Левски3 -Води -  основните промишлени предприятия, допринасящи за инцидентно замърсяване на водите в Община Левски са:  
• ВиК- гр. Левски. Постоянни замърсявания се причиняват от отпадъчни води от колекторите на гр. Левски, които се заустват без 
пречистване в р.Осъм; Разрешително № 100362 / 20.12.2006г. издадено от БДДР - Плевен за заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект  р. Осъм, както следва : Поток 1 Главен колектор І на градска канализация - Левски, м. "Въртопа", землище Левски; Пр. №1; 

Поток 2 Колектор ІІ, заустване на отпадъчни води в ст. корито на р. Осъм, м. "Шаварна", землище Левски; Пр. №1; Поток 3 Колектор ІІІ, 
заустване на отпадъчни води в ст. корито на р. Осъм, м "Шаварна", землище Левски; Пр. №1 

• Всички предприятия в града, които в момента функционират и са включени в градска канализационна мрежа. Същите са задължени да 

сключат Договори с ВиК – Левски и да спазват изискванията за нормите за допустимо съдържание на замърсяващите вещества в 

отпадъчните води по реда на Наредба №7/14.11.2000г.; 
• ВиК – АД гр. Ловеч, градска канализационна мрежа гр. Летница, заустване на отпадъчни води без пречистване в р. Осъм ІІ – ра 

категория с място на заустване по поречие на р.Осъм, в землището на с. Асеновци, община Левски; Пр. №1 

Част от функциониращите предприятия са изградили локални пречиствателни съоръжения за отпадни води, като : 

• "Мандра – 1" ООД с. Обнова, Млекопреработвателно предприятие с. Трънчовица, общ. Левски. Разрешително № 101671 / 

28.08.2006г., издадено от БДДР – Плевен за заустване на пречистени отпадъчни води в старо корито на р. Осъм.  

• "Пластойл" ООД – гр. Плевен, предприятие за слънчогледово масло, с. Обнова. Разрешително № 100447 / 18.06.2004г., издадено от 
БДДР – Плевен за заустване на отпадъчни води във водоприемник Дере – ІІ категория, землище с. Обнова. 

-Отпадъци - съгласно План на Община Левски за привеждане на депата в съответствие с изискванията на Наредба № 8 / 24.08.2004г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 

на отпадъци, общо 13 бр. съществуващи сметища трябва да бъдат закрити в срок до 2009г. През 2006г. са закрити, рекултивирани две 

сметища на територията на общината.   Като се има предвид, че подпочвените води са сравнително високи в някои от населените 

места (1 м. - до 6 м. ) и че почвите са водопропускливи - глини и почвен слой, сметищата са потенциални замърсители на подпочвените 

води. Отредените са разположени (част от тях ) или в неприкосновена близост до повърхностен водоем р. Осъм или са разположени в 

пресъхнали бивши речни корита. Едно от най-рисковите е общинското депо за неопасни отпадъци при гр. Левски. Отстои на 20м. от р. 

Осъм и е разположено в старо корито на р. Осъм. През 2005г. , депото при гр. Левски бе със значително наводнени участъци, поради 

интензивните валежи и покачване нивото на подпочвената вода в района. Близостта до реката превръща сметището в потенциална 
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опасност за трайно замърсяване на повърхностните и подпочвените води. Предвидените мерки в Плана за привеждане в съответствие е 
осъществяване на собствен мониторинг и закриване. Необходимо е да се пристъпи към реализиране на мерките, заложени в Плана за 

мониторинг и контрол на депо – Левски.  

-Канализация за отпадни води е изградена само в гр. Левски. В индустриалната част на града няма напълно изградена канализация. С 

директно заустване са:ВиК-Левски ЕООД - градски колектор, заустване в р. Осъм на 62,500 м. в М. "Бозалък" - Пункт І; "Новико – 

НОРД" ООД гр. Чирпан, винарска изба гр. Левски; заустването е самостоятелно в дере в М. "Шаварна" при пункт ІІ; "Автотранспорт" 

ЕООД – гр. Левски; ПГ по "МСС" "Н.Вапцаров"; ВРЗ – Левски АД и Локомотивно депо заустват в старо корито на р. Осъм в м. 

"Шаварна" гр. Левски при ІІІ-ти пункт. 
-Въздух - На територията на общината няма големи неподвижни източници на емисии, които да оказват значително влияние и да водят 
до замърсяване или влошаване на показателите за качество на атмосферния въздух. От действащите предприятия ( осъществяващи 

дейности с източници на емисии), на територията на община Левски няма такива с наложени санкции за замърсяване на атмосферния 

въздух. 

-Почви - На територията на Община Левски до настоящата година в общо 12 склада и помещения са съхраняваха 37,80 м3 негодни за 

употреба препарати за растителна защита 
. През 2005г. община Левски кандидатства с Проект "Събиране и постоянно съхраняване на 

негодните за употреба пестициди в контейнери "Б-Б куб". Вследствие на  високи подпочвени води в землищата на с.Варана и с.Градище 
и компрометиране на три помпени станции-разрушени и нефункциониращи в с. Варана целогодишно  400 дка земеделски земи в 

местността “Каралъка” са заблатени. Не е извършено саниране на терените. общата площ 3013дка. нископродуктивни и изоставени земи, 

1143 дка. земи страдат от почвена ерозия І и ІІ степен.  

- Защитени територии - В община Левски по смисъла на чл.5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) е обявена една защитена 

територия "Тараклъка" – вековна дъбова гора в землището на с. Градище. Със Заповед № РД – 718 / 10.06.2003г. на МОСВ е 

прекатегоризирана природна забележителност "Тараклъка"( Заповед за обявяване № 468 / 30.12.1977г. ) в защитена местност, с площ 

340,194 дка, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство. 

OS6Плевен1 Виж VT6Плевен1 

OS7Ловеч1 Виж VT7Ловеч1 

OS7Летница1 - В общината са включени четири селища – гр.Летница, с.Горско Сливово, с.Крушуна и с.Кърпачево. Границата е очертана от общините 
Ловеч, Левски, Пордим, Севлиево и Сухиндол. Територията на община Летница е 177.719 кв. Км; 

- Почвите в района не са повлияни от водна и ветрова ерозия. Леглото и бреговете на река Осъм, намиращи се на територията на община 

Летница са стабилни, тък като имаме наличие на широко легло, корегирани меандри, изравнено корито и каменни прагчета, които не 
позволяват появата на водната ерозия.   

- Водните площи са в размер на 3 264 дка., което представлява 1.84 % от цялата територия на община Летница. Районът на общината е 
сравнително беден на водни ресурси, което в известна степен се компенсира от наличието на подпочвени води, лесни за експлоатация. 

През територията на общината тече р. Осъм, а по-големите рекички са р.Ломя, р.Крушунска, р.Смърдешка бара и др. Има  изкуствени 

напоителни канали и микроязовири – яз.Горна Дъбрава и яз.Пустията. На територията на общината, непосредствено до парк “Маарата”, в 
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северната му част, има открита минерална вода, с дебит 16,5 л/сек, температура 58 С и минерализация 11,5%. 

- Разпределението на видовете площи в проценти е следното: земеделски земи - общо за цялата община – 140 189  дка, което 

представлява 78.88 % от цялата територия на общината;  гори - общо за цялата община – 27 599 дка., което представлява 15.53 % от 
цялата територия на общината; Водните площи са в размер на 3 264 дка., което представлява 1.83 % от цялата територия на община 
Летница; Транспортна инфраструктура – 938 дка шосейни и ж.п. пътища, което представлява 0.53 % от цялата територия на община 
Летница; Населени места и др. урбанизирани територии – 4 384 дка, което представлява 2.47 % от цялата територия на община Летница; 

-Територии за добив на полезни изкопаеми – 1 345 дка, което представлява 0.76 % от цялата територия на община Летница. 

- Защитени територии - Природна забележителност:"Маарата" с площ 5.7 ха в землището на с.Крушуна. Защитена местност - "Люляката" 

- 3.0 ха, в землището на с. Крушуна е горист масив от люляк; "Шумата" – 18.1 ха, в землището на с. Крушуна;  

- Промишленост - отрасъл с традиции в община Летница е добивът и преработката на качествената глината тип “мергел”. В сегашната 

структура на промишлеността в община Летница, водеща е преработвателната промишленост, формираща над 90 % от промишлената 

продукция. 

-Селско стопанство - преобладаващ дял частните земеделски стопанства са на относително малки парцели земя. 

- Горско стопанство - общата площ на горския фонд на общината е  28 678.777 дка. Горските масиви са запазени и разнообразни. На 

територията на общината не се развива дърводобивна и дървопреработвателна промишлениост. 

- Всички селища са снабдени с питейна вода, особено след приключването на I етап от проектите за допълнително водоснабдяване, 
реализирани на територията на общината. В регион няма режим на водата. 
- Амортизираните стоманени водопроводи и износените връзки на азбесто-циментовите тръби създават предпоставка за чести аварии, 

които изискват много усилия и ресурси за отстраняването им и до перманентно сълзене на съединенията между тръбите. 

- Поради равнинния релеф на общината, водоснабдяването изисква употребата на множество помпи, което го прави енергоемко и по-

скъпо. Резултатите биха могли да бъдат още по-добри, ако се премахнат течовете по остарялата и амортизирана водопреносна мрежа. 
Съществуващата водоснабдителна система е остаряла и се нуждае от подмяна н реконструкция. 

- Канализационна система - смесена, отвеждаща едновременно битови и атмосферни води, с обща дължина  44 км, представляваща 75 % 

от цялата мрежа. Състои се от канализационни клонове, които отвеждат водите до 4 бр. главни колектори. Изградена е от бетонови 

тръби. Не е  изградена канализация в селата. Там се използват септични ями, което води до влошаване качеството на питейната вода. Гр. 

Летница няма изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни води, които се изливат в р.Осъм, в местността “Бабичина”, 

служеща като естествено “стъпало” за пречистването им. Община Летница е с население под 10 000 души  и не е включена в 

Националната програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ за населени места над 10000 еквивалентни жители. 

Приоритет: Изграждане на качествена жизнена среда   и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и 

местоживеене 

Специфична цел: Подобряване качествата на околната среда 

Мерки: Разработване и изпълнение на план и програма за опазване на околната среда; Създаване на Консултативен съвет по 

опазване на околната среда; Закриване на общинското депо в град Летница; Залесяване на закритите сметища и депа. 
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Източници на финансиране: национални източници, инвестиционната програма за развитие на районите за целенасочено развитие, 

Европейския съюз, Безвъзмездни средства от други източници и донорски програми; Привлечени средства чрез кредитни инструменти и 

инвестиционни фондове. 

OS7Летница2 - Води - генерират се на територията на общината чрез река Осъм. По-големите рекички са р.Ломя, р.Крушунска, р.Смърдешка 

бара и др. Има изкуствени напоителни канали и микроязовири -яз. Горна Дъбрава и яз. Пустията. В северозападната част, 

границата на общината'" минава по бреговете на яз. Каменец. Районът на общината е сравнително беден на водни ресурси, което в 

известна степен се-компенсира от наличието на подпочвени води, лесни за експлоатация. Водите на река Осъм, течащи през 
територията на общината са ІІІ категория. По данни на РИОСВ - Плевен няма констатирани замърсявания над ПДК. населението се 

явява основен потребител на вода, тъй като всички населени места на общината са снабдени с питейна вода.  Друг голям 

потребител се явява селското стопанство поради спецификата на района и факта, че основният поминък на хората от векове насам е 

съсредоточен именно в селскостопанския сектор. Промишлените предприятия, концентрирани предимно в гр. Летница са следващия 

по големина потребител на вода в общината. Те черпят водни ресурси от мрежата на ВиК - Летница. Водоснабдителната мрежа е -

изградена през 70 - те години от стоманени, азбестоциментови и полиетиленови тръби. Амортизираните стоманени водопроводи и 

износените връзки на азбестоциментовите тръби създават предпоставка за чести аварии, които изискват много усилия и ресурси за 

отстраняването им и до перманентно сълзене на съединенията между тръбите. 
-Канализационната система на гр. Летница е смесена, отвеждаща едновременно битови и атмосферни води/ с обща 

дължина 44 км, представляваща 75 % от цялата мрежа. Състои се от канализационни клонове, които отвеждат водите до 4 бр. 

главни колектори. Изградена е от бетонови тръби. Не е изградена канализация в селата. Там се използват септични ями, което 

води до влошаване качеството на питейната вода. 

-Проблемите, свързани с качеството на водите на територията на общината произтичат от прякото заустване на р.Осъм, в 

местността "Бабичина", служеща като естествено "стъпало" за пречистването им. Община Летница е с население под 10 000 души и 

не е включена в Националната програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ за населени места над 10 000 еквивалентни жители. 

-Основни замърсители на водите на територията на Община Летница - като най - голям замърсител се явяват четирите броя 

главни колектори. В незначителна степен или инцидентно замърсяване причиняват малкото промишлени предприятия на 

територията на общината - керамичната фабрика "Керамика" ООД и цехът за преработка на месо на фирма ЕТ "Интер-М-Христо 

Младенов", гр. Левски. Като потенциален замърсител на подпочвените води могат се посочат четирите сметища на 

територията на община Летница - едно общинско и три селски нерегламентирани. 

 

OS7Троян1 Виж VT7Троян1 

OS7Троян4 Виж VT7Троян4 

OS7Угърчин1 Виж VT7Угърчин1 

OS7Угърчин2 Виж VT7Угърчин2 
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OS9Павликени1 -Община Павликени има територия от 622, 569 кв. км. Общината обхваща 20 населени места- 18 села и 2 града. Най- голям дял от 
терирорията на общината заемат земеделските територии- 83%; горските и урбанизираните територии заемат по 7 %, а най-малък дял се 

заема от водните територии и транспортната инфраструктура-съответно по 2% и 1%; 

-Води - най– голямата река пресичаща територията на общината е р.Росица. Реката навлиза в общината при с.Росица преминава през 
гр.Бяла черква покрай селата Михалци, Стамболово и Лесичери и напуска територията на общината при с.Дичин. Ширината на коритото 

достига 100м. като има слаб наклон и описва големи меандри. Дъното е покрито с пясък и дребен чакъл. В най-долното си течение 

склоновете на реката са полегати и ниски. Други по-големи реки в общината са р.Студена, Ломя и Елия, всички те имат дъждовно–

снежно подхранване. Територията на общината е прорязана от напоителни канали и изкуствени водоеми. По–големи язовири са 

яз.”Караисен” и яз. “Негованка”; 

-Полезни изкопаеми - на територията на Общината има находища за добив на мергели, базалт и чакъл. Също така, в община Павликени 

се намират 32 минерални извори, като от тях 15 не са разработени; 

-Промишленост - основните сфери на действие, както и свързаните с тях дейности в сферата на промишлеността, са следните: 

машиностроене- производство на джанти за автомобили, за електро- и мотокари, за селскостопански машини; производство 

наелектротелфери и подемнотранспортни машини /кранове, компоненти и транспортни колички/; производство на селскостопански 

машини и резервни части за тях; производство и ремонт на зъбни колела и редуктори; керамични производства- тухли и керемиди; лека 
промишленост- производството на опаковки от хартия, картон и полиетилен; производството на облекла за спорт и свободното време; 

предлагане на шивашки, дърводелски, сарашки услуги, текстил и 

ремонт на битова техника; производство на книжна конфекция; хранително-вкусовата промишленост- винопроизводство и 

производство на спиртни напитки, мелничарско производство, производство на екологични храни от соя за хуманитарни цели, 

хлебопроизводство, ситничарство, месопреработване и колбасарство; 

-Селско стопанство - практически, земеделските територии представляват 83.6 % от общата площ на общината. От земеделските 
територии 76 % са ниви, намиращи се в екологично чисти райони и характеризиращи се с висока степен на плодородие. Основни култури 

за общината са зърнено-хлебните и фуражните, които заемат преобладаващата част от посевните площи. От зърнените култури основно 

се отглеждат пшеница, ечемик и царевица. На този етап основните проблеми в областта на животновъдството са в резултат на остарялата 
технология на отглеждане на животните и унищожаването на племенните стопанства. С изключение на птиците животновъдството 

основно се развива в личните стопанства; 
-Водоснабдяване - всички населени места от общината са водоснабдени. Основните проблеми по водоснабдяването произлизат от 
остарялата водопроводна мрежа, в резултат на което се получават големи загуби на питейна вода.Общата дължина на напоителната 
мрежа в общината е 215 км, с 1100 броя водоразпределителни съоръжения и дебит 14 м3;

  

-Канализация - в гр. Павликени е изградена канализационна мрежа, която обхваща по-голяма част от територията на града. Цялата мрежа 
е в лошо състояние и се нуждае от ремонт. Заустването на отпадните води на гр.Павликени става в р.Павликенска, като дебита на 
заустване е 752 532 м3

/година. В останалите населени места няма изградена канализация и отпадните води се събират в септични ями; 

-Околна среда – гр.Павликени е включен в НАСЕМ за измерване чистотата на атмосферения въздух на територията на общините без 
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СПК /Стационарен пункт за контрол/. При измерванията са открити емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални горивни 

и производствени процеси. Частично потенциални замърсители на въздуха са Цеха за нишесте в 

гр.Павликени, Птицекомбината край гр.Павликени, Базата за свиневъдство край с. Стамболово. Наблюдават се и съществени нарушения 

на почвата, причинени от съществуващите каменни кариери и баластриери. Каменни кариери има при с.Мусина (пред изчерпване), 

с.Върбовка (не работи) и с. Вишовград (не работи). Баластриерите са разположени по поречието на р.Росица. Вследствие на тяхната 

дейност са причинени нарушения, както на коритото на реката, така и на бреговата ивица. 

Приоритет: Развитие и модернизация на инфраструктурата в съответствие със съвременните нужди на населението 

Цел: Изграждане на нови, рехабилитация и реконструкция на водопроводните мрежи във всички населени места в общината 
Мерки: Изграждане на нови водопроводни клонове в населените места на общината; Изграждане на районни кранови шахти на възлови 

места от водопроводните мрежи; Рехабилитация на амортизираните участъци от водопроводните мрежи по населените места. 

Цел: Изграждане пречиствателни станции за отпадни води, нови канализации и рехабилитация съществуващи канализационни мрежи 

Мерки: Изработване на проект и изграждане на канализационна мрежа и ГПСОВ в гр. Бяла черква; Изработване на проект и изграждане 
на канализационна мрежа и ГПСОВ в гр. Павликени; Изработване на проект и изграждане на канализационна 

мрежа и ПСОВ в с. Бутово; Изработване на проект и изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Росица, Стамболово и Лесичери; 

Цел: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи допълнителни водоснабдявания 

Мерки: Допълнително водоснабдяване в с. Върбовка; Реконструкция на съществуваща водоснабдителна мрежа гр. Бяла Черква. 

Цел: Изграждане на регионално депо за битови отпадъци 

Мерки: Извършване на предпроектни проучвания; Участие в изработване на работен проект за регионално депо с.Стежерово, Община 
Левски; Изграждане на сепараторна площадка; Изграждане на регионално депо с. Стежерово, Община Левски за общините Левски, 

Павликени, Свищов, Белене и Никопол 

Източници на финансиране: Национално съфинансиране (Републикански бюджет, Общински бюджет, Държавни търговски дружества, 

Частни търговски дружества), Програми на ЕС, Друго безвъзмезно финансиране и Привлечени средства от заеми. 

OS9Свищов1 -Община Свищов е с площ от 625 км2 
. В територията на Общината попадат части от Дунавската низина  и долните поречия на р. Сливова 

бара, р. Червена, р. Голяма бара и р. Студена река. Северната част на Общината е разположена на десният бряг на р.Дунав. Община 

Свищов има   16 населени места в т.ч. 15 села и 1 град. Община Свищов разполага с 516.6 км2  земеделски фонд, 49.8км2
 поземлен горски 

фонд, 28.9 км2
 фонд населени места, 24.9 км2

  водни площи;   

-Полезни изкопаеми - в общината са разпространени нерудни находища на инертни материали, чакъл и пясък които чрез драгиране се 

извличат от речната долина на р. Дунав. Освен  полезни изкопаеми на чакъл и пясък, са известни и следните находища на мергел и 

наносна глина: 1. Находище "Македонски ниви",  с. Овча могила - мергел и наносна глина в количество 5845 хил.м3
; Находище "Малкото 

ливаде",  с. Овча могила – мергел (няма данни за количествата запаси); Находище "Елията",  с. Горна Студена - наносни глини в 

количество 1 222 хил.м3
. 

-Промишленост - Свищовският район е основен промишлен и аграрен център във Великотърновска област. Община Свищов развива 

смесен тип икономика, като главният предмет на дейност на фирмите са производство, търговия, услуги и доставка на хранителни 
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продукти. Структурата на промишлеността е представена основно от производство на целулоза, хранително-вкусова промишленост, 
производство на ж. п. траверси и електрически стълбове, шивашка промишленост и добив на инертни материали: "Хлебопроизводство и 

сладкарство" ЕООД, "Томика метал" АД, "Устрем" ООД, "Винпром - Свищов"  АД, "Софбиолайф - БГ" ООД, "Свилоза"  АД, 

Топлоелектрическа централа /ТЕЦ/ “Свилоза 2001”, "Република - консерв" ООД, Завод за стоманобетонови конструкции и изделия, 

"Слънчо" ООД, "Мелница Дунав" АД – Свищов; 

-Състояние на качеството на атмосферния въздух - най-голям принос в замърсяването на атмосферния въздух в Общината са териториите  
на гр. Свищов, промишлената зона на ТЕЦ “Свилоза 2001” АД, “Свилоза”АД и между селищната пътна инфраструктура, замърсяващи 

незначително атмосферния въздух са селските територии; 

-Отпадъци - за битовите отпадъци на Община Свищов като единствен метод за обезвреждане се използва депонирането. На територията 
на Общината има 19 сметищни площадки, от които 16 са отредени неконтролирани и 3 неотредени. Заети са около 80 дка. площи в 

дерета и земеделски земи. Поради неконтролираност на площадките в тях се депонират строителни и опасни отпадъци.   Всички сметища 
са изградени без проекти и съоръжения за опазване на повърхностните и подземните води . Сметища не са съоръжени с измервателни 

устройства, не са оградени и обезопасени.  Обработката в тях се извършва чрез запръстяване. На територията на Община Свищов 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване има  в гр.Свищов, с.Ореш и с.Царевец; 

-Почви и нарушени терени -землището на гр.Свищов е разположено върху срутища при терасите на р. Дунав, изградени от льосови 

верижни стени. До момента на територията на Общината,  няма регистрирано замърсяване на почви с тежки  метали (кадмий, олово, 

мед, цинк, арсен), пестициди и нефтопродукти  над ПДК. Хидроложкият режим на Свищовско – Беленската низина, заливните тераси и 

острови  на р.Дунав създават условия за формирането на крайречни блата и заливни гори с образци от естествени екосистеми, 

включващи забележителни диви растителни, животински видове и техните местообитания. С изграждането през 1947 година на   
крайбрежна дига се прекъсва пряката връзка на блатата в низината с река Дунав и довежда до тяхното изплитняване и пресъхване. Тези 

деструктивни за блатата и дивата природа на низината последствия се усилват и от изграждането на Беленската напоителна и 

отводнителна система която допълнително осушава над 150 000 декара бивши заливни земи и блата. Малкото останали блата и влажни 

зони (3 159дка) в момента са обособени като защитените територии (Резерват "Персински блата" в т.ч. защитена местност  "Кайкуша", 

резерват “Китка”, защитена местност “Стария дъб", защитена местност "Божурлука”),  в които се съхранява изключително богато 

биоразнообразие на  редки популации  на защитени, ендемитни и реликтни видове. За района на Община Свищов   на ветрова ерозия са 
подложени земи предимно в равнинната и обезлесена част. Обикновено на 4-5 години веднъж, през пролетта силни ветрове и суховеи 

отнасят  тонове плодородна почва, което довежда до загуби на хумус, торове и засяти култури;  

-Гори - горските ресурси в Община Свищов са сравнително ограничени -общата залесеност на  горските  територии  е 49 338 дка, което 

7,8% от територията на общината; 
-Защитени територии - Природен парк "Персина", Защитена местност "Старня дъб", Защитена местност "Кайкуша", Защитена местност 
"Мешова гора'', Природна забележителност "Божурлука"; 

-Водни ресурси - съгласно данни от баланса на видовете  територии в Община Свищов към  (15.03.2000г.) на територията и има 24 989 

дка водни течени и водни площи (около 4.0% от общия баланс) в т.ч. реки 15 617дка, язовири, водоеми и канали 3 790 дка,  блата и 
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мочурища – 3 159 дка . Хидрографската мрежа в Община Свищов се определя от близостта на река Дунав, водопропускливостта на 
почвите и равнинния релеф на района. Освен р.Дунав през землището на общината почти не протичат повърхностно течащи води. 

Източно от гр.Свищов в р.Дунав се влива р.Янтра, а в най-югозападната част на землището на Общината преминава  съвсем малка част 
от р.Осъм. По цялата територия на Общината съществуват  къси и малки рекички и дерета наричани суходолия. По-значителни долове и 

суходолия в Община Свищов са: р.Сливова бара, тече в източна посока през землището на с.Българско Сливово и се влива в р.Янтра;  

р.Червена, има начало в околностите на с.Червена. Тече в северозападна посока и преминава през землището на с.Овча могила, 
с.Драгомирово и с.Ореш; р.Голяма бара, тече в източна посока до с.Царевец, след което завива на североизток и се влива в р.Дунав в 

района на лесопарк "Паметниците";  

-Категоризацията на повърхностните водни обекти на територията на Община Свищов е: р.Дунав - III категория; р.Янтра  до вливането и 

в р.Дунав - III категория. Извършвания ежемесечен мониторинг на р.Дунав показва, че пробите отговарят на нормите за III категория 

водоприемник по всички изследвани показателя. Има единични водни проби, в които се наблюдават минимални превишавания на  

показателя екстрахируеми с CCI4 (мазнини и нефтопродукти), което се дължи на плавателните съдове в района и слабото движение на 
водите по крайбрежието. На територията на Община Свищов  е установено наличие на минерални води в  находища около гр. Свищов – 

два извора в местността "Блатото" при ДЗС-Свищов, един извор до р. Дунав, под сградата на БКС и един извор в местността 
“Паметниците” и един сондаж в местността “Топла вода” на 1.2 км от с. Овча могила. Единственият използваем каптиран сондаж за 
минерална вода в Общината е около с.Овча могила. 
-Водоснабдяване - водоснабдителните мрежи в Община Свищов имат дължина около 450 км и ползват около 70 водоизточника, над 40 

помпени станции и над 40 напорни водоема. Над 80% от водопроводните мрежи са изградени от азбесто-циментови (етернитови) тръби и 

са в експлоатация повече от 30 години, което обуславя значителни водни загуби. Водоизточниците са разположени в близост до 

с.Вардим в терасите на р.Дунав. Те водоснабдяват гр.Свищов, с.Вардим и с.Царевец; 

-Влияние на изпускани отпадъчни води върху питейните водоизточници - река Дунав, макар и пълноводна е един международен 

приемник на отпадъчни води.  Констатира се, че реката е изложена на непрекъснато нарастващо замърсяване. От друга страна 
непрекъснатото увеличение потреблението на води за  питейни нужди е наложило системно изследване на водите на всички по-

значителни дунавски тераси и набелязване на мерки за тяхното използване за питейни нужди. Източници замърсяващи водите в Община 
Свищов са всички точкови замърсители заустващи  непречистени битовите отпадъчни води и приравнените с тях производствени 

съдържащи органични вещества. Комунално-битовите води на гр.Свищов поради липса на пречиствателна станция се заустват 

непречистени в р.Дунав. Градската канализация не замърсява водите на р.Дунав над проектната категория. Предвидено е изграждане на 

пречиствателна станция която е включена в националната програма. Трансгранично р.Дунав край гр.Свищов се явява международен 

приемник на отпадъчни води. В този смисъл основното замърсяване на р. Дунав е от източници на замърсяване намиращи се в 

Европейската част на нейното горно и средно поречие. Замърсяване на р.Янтра извън Община Свищов е от  източници  заустващи  

непречистени битови и приравнени производствени води от В. Търновска и Габровска област. Локални точкови източници на 

замърсяване на р.Дунав, р.Янтра и суходолията в Община Свищов. Това са селата без канализационна мрежа и фирмите разположени по 

крайбрежието и заустващи отпадните си. води в тях. Отпадните води на почти всички съществуващи свинеферми и кравеферми в района 
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се заустват непречистени в дерета, отводнителни канали,  в р.Дунав и р.Янтра. 

Приоритет: “Модерен, конкурентноспособен,  културно-образователен, промишлено-аграрен и търговско-транспортен център на 

река Дунав с национално и европейско значение, в които на основата на устойчиво управление на околната среда е осигурено 

възпроизводство и запазване природните дадености  на  района и качество на живот в  благоприятна околна среда” 

Генерални стратегически цели: Прилагане на Общинска политика за устойчиво управление на околната среда, осигуряваща 

възпроизводство и съхраняване природните и антропогенни ресурси в района; Подобряване качеството на околната среда в Общината  и 

създаване на  здравословна и безопасна жизнена среда, която не допуска рискове за човешкото здраве; Развитие на системите за 
мониторинг и контрол на състоянието на околната среда по компонентите и осигуряване изпреварваща информация за процеси 

влошаващи качеството на околната среда; Опазване и възстановяване на местообитанията и биоразнообразието на редки, защитени и 

стопански ценни видове диви растения и животни в заливните зони на река Дунав и защитени територии в Община Свищов; 

Източници на финансиране: Фондове на ЕС и републикански бюджет частни инвестиции общински бюджет държавен бюджет. 
YN8Ценово1 Решение №169/20.09.2005г. доп., Решение № 214/30.03.2009г.  

-Община Ценово е една от най-малките общини в област Русе. Състои се от 9 населени места.Тя има отраслова структура много близка 

до тази на община Сливо поле, защото с над 73% доминира производството на селско стопански продукти, следвано от услугите и 

преработващата промишленост. Общинската икономика на практика не се развива; 

- Стопански сектор - в Община Ценово съществуват: цех за събиране и сушене и разфасоване на билки и подправки и , малки 

производствени мощности - за тръбна мебел, дървообработващи, частни хлебопекарни. Основната роля в Общината играе селското 

стопанство. Основната част от площите са заети със зърнени култури и слънчоглед. Много по-малък е относителният дял на площите и 

производството на зеленчуци, плодове и др. За разлика от земеделието при животновъдството структурата е обратна - 10 % от животните 

се отглеждат в кооперации, а 90 % от частни стопани; 

- Водоснабдяването се осъществява от “ВиК” ЕООД гр. Русе. Населените места в общината се водозахранва от ВГ “Батин”, с изключение 
на селата Пиперково и Караманово, които се захранват от собствени водоизточници. В тези села снабдяването 

с питейна вода е недостатъчно, особено през летните месеци и предстои да бъдат включени във водопровода Батин-Джулюница-

Пиперково-Караманово; 

- Основните проблеми са свързани с депата за твърди битови отпадъци. Поради тази причина е предвидено изграждане на “Регионално 

депо за битови отпадъци за общините Борово, Бяла, Две могили, Ценово”. 

Приоритет:Подобряване на общинската инфраструктура – транспортна, образователна, екологична, водна, горска, социална, 

комуникационна и др. 

Подприоритет:Изграждане и развитие на екологичната инфрастрктура в общината 
Мерки:Проектиране и подготовка на техническа документация за развитие на екологична инфраструктрура; Изграждане на 

пречиствателни съоръжения за отпадни води; Изграждане на съоръжения за сметосъбиране в общината; Подобряване на качеството на 

околната среда и превенция на риска; Опазване и разширяване на зелената система в Общината 
Подприоритет:Изграждане и реконструкция на водностопанска инфраструктура на територията на Общината 
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Мерки:Проектиране и подготовка на техническа документация за водоснабдителна и канализационна инфраструктура; "Изграждане и 

реконструкция на водоснабдителната мрежа "; Изграждане и реконструкция на канализационната мрежа; Възстановяване на 

съществуващи и изграждане на нови хидромелиоративни съоръжения 

Подприоритет:Развитие на горската инфраструктура и устойчиво използване на горските ресурси 

Мярка: Подобряване на състоянието на горските ресурси и развитие на дейности с използването на горския фонд 

Източници на финансиране: Национално съфинансиране (Републикански бюджет, Общински бюджет, Държавни търговски дружества, 

Частни търговски дружества), ЕС, Друго безвъзмезно финансиране и Привлечени средства от заеми. 

YN8Бяла1 Решение №125/26.10.2005г. 

-Община Бяла е разположена на площ 341 кв.км, с население от 17 697 жители с единадесет населени места в девет кметства; 
-Водни ресурси – ограничени и недостъпни, като важно място заемат реките Янтра, Беленска, Шипа и деретата, които минават през 
почти всички населени места на общината. 

-Промишленост: „Модул” АД – производство на редуктори и метални изделия; „УНИОН - Кехлибар” – производство на пакетиращи 

машини; 6 фирми за производство на облекло, като основните са „Яна стил” АД, „Примяна” ООД и „Сървиз център” ЕООД; химическата 

промишленост е основно представена от „Екон - 91” ООД, „Хабър” ООД, „Протеск ” – лакови изделия, каучукови смеси и технически 

каучукови изделия; хранително вк7усова промишленост – „Гама” ООД, „Ценко - 95” ООД, ЕТ „Химпрес”, „Б - Коттакт” ООД и 

„Белапластик” АД; 

-Селско стопанство – обработваемата земя е 210 000 дкаи представлява 62% от общата територия на общината. Най-голям е делът на 
зърнените култури, а животновъдството е съсредоточено към личните стопанства в дребни ферми. 

-На територията на общината съществува висока степен на изграденост на водопроводната мрежа. Всички селища са водоснабдени. 

Водопроводната мрежа е стара и амортизирана, което води до големи загуби на питейна вода, от множеството аварии; 

- Има изградена почни цялостна канализация само в гр. Бяла и е смесена, като за естествен водосбор се използва Беленското дере, което 

се влива в р.Янтра.Предвижда се изграждането на  градска пречиствателна станция за отпадъчни води; 

-Отпадъци – само в гр.Бяла има организирано сметосъбиране и сметоизвозване; 

Приоритет: Подобряване на инфраструктурата 

Цел: Подобряване и доизграждане на техническа инфраструктура, благоустрояване на други открити площи 

Мярка: Ремонт на водопроводната и доизграждане на канализационната мрежа 
Цел: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазаване на околната среда 
Мерки: Ефективно управление на отпадъците; Опазване чистотата на водите; Опазване и разширяване на зелената мрежа 
Източници на финансиране: Национално съфинансиране (Републикански бюджет, Общински бюджет, Държавни търговски дружества, 

Частни търговски дружества), Програми на ЕС, Друго безвъзмезно финансиране и Привлечени средства от заеми. 

YN8Бяла2 Решение №66/27.04.2005г. последно изменена с Решение №32/11.04.2007г. 

-В най-голяма степен водите на територията на общината са подложени на органично замърсяване, по течението на р.Янтра има 

построени множество животновъдни ферми, които изхвърлят безразборно отпадъчни продукти в реката, както и мжожеството от 
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нерегламентирани сметища край реката; 
-Град Бяла не е включен в националната мрежа за контрол на качеството на въздуха, но замърсители на атмосферата се явяват 
производствените предприятия, горивата за отопление и транспорта; 
-на територията на общината не работят предприятия, които могат да замърсят почвите с тежки метали и химически вещества; 
-Битовите отпадъци създават сериозен екологичен проблем от гледна точка на неконтролируемото им депониране и създаването на 
нерегламентирани сметища; 

-На територията на общината няма регистрирани защитени територии. 

YN9Стражица1 - Община Стражица се състои от 22 населени места. В това число: гр.Стражица и селата Асеново, Балканци, Благоево, Бряговица, 

Виноград, Владислав, Водно, Горски Сеновец, Железарци, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Нова 

Върбовка, Ново Градище, Сушица, Теменуга и Царски Извор. Общата площ на Община Стражица е 508 кв. км. Населението към 

31.12.2003 година е 16030 души. Общината е бедна на подземни природни ресурси. 

- Водните течения и водните площи, са с площ 7145 дка и заемат 1.4% от общата територия на общината. Водните ресурси представляват 
поречия на:р.Голяма река – водоприемник ІІ категория, преминаваща през гр.Стражица; р.Стара река – водоприемник ІІ категория, 

преминаваща през с.Кесарево; р.Лефеджа – водоприемник ІІ категория, преминаваща през с.Бряговица; р.Къзълдере – на нея е изграден 

язовир “Къзълдере”; р.Шипа, преминаваща през землището на с.Лозен.  Реките Голяма река, Стара река и Лефеджа са от поречието 

на р.Янтра. Водните течения на територията на Община Стражица се характеризират с непостоянен режим и богатство на подпочвени 

води със значително съдържание на варовик. На територията на общината има изградени 30 микроязовира, използвани за 

риборазвъждане и частично за напояване. 

- В Община Стражица е обявена защитената територия “Железарци”; 

- Поради спад на селскостопанското производство през последните години преработващата индустрия е с превес над останалите 
структуроопределящи отрасли. основните преработвателни предприятия – “КОРАДО-БЪЛГАРИЯ” АД, “ВЕЛПА-91” АД, фирмите 
свързани с преработката на продукти от земеделие и животновъдство – “ПИМЕНС” ООД ,   “ЗОРНИЦА-КЕСАРЕВО” АД , “ВАРОША” 

ЕООД и “ТОТАЛ ВИНИ” ЕООД. 15.77% от обработваемите земи са пустеещи. Лозовите и овощни насаждения са сведени до минимум, а 

наличните амортизирани и негодни. Зеленчукопроизводството е сведено до задоволяване нуждите на стопаните. Хидромелиоративните 

системи са унищожени.  Създадено е само едно сдружение за напояване. Броят на отглежданите селскостопански животни намалява. 

-Водоснабдяване – гр.Стражица се водоснабдява от хидровъзел “Йовковци”, а останалите населени места от местни водоизточници. 

Вътрешната водопроводната мрежа на Община Стражица  е с обща дължина 264 км. Външната водопроводна мрежа е 125,955 км. 

Анализът на съществуващата изграденост на водоснабдителните системи в Община Стражица показва една общо взето задоволителна 
водоснабденост на населените места в общината. Въпреки това следва да се отбележи, че 90% от водопроводната мрежа в гр. Стражица е 
с изтекъл срок на годност и се нуждае от реконструкция. В селата Балканци, Благоево, Владислав, Лозен, Виноград и Камен са 

регистрирани отклонения в качеството на питейните води по съдържание на нитрати. 

- Мрежи и системи за отпадни води - 92 % от канализационната мрежа в гр.Стражица е  изградена и към момента дължината и е 26,8 км. 

Тя е включена в ГПСОВ, чието биологично стъпало не е изградено.  В селата от общината няма изградена канализация. Единствено в 
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с.Камен предстои реализация на проект  за изграждане на колектор за отпадни води с малко пречиствателно съоръжение. Локални 

пречиствателни съоръжения са изградени в някои от средните предприятия – “Корадо-България” – АД гр.Стражица, “Зорница” – ЕАД 

с.Кесарево, а съоръжението на “Пименс” – ООД гр.Стражица предстои да бъде изградено. 

Приоритет:Развитие и модернизация на инфраструктурата 

Цел: Усъвършенстване на техническата инфраструктура 

Мерки: Рехаблитация и реконструкция на водопроводната мрежа в Общината; Свързване на селата с отклонения в качеството на водата 
за водоснабдяване от язовир Йовковци; Доизграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на гр. Стражица; Изграждане на 
канализационна мрежа и в селата от Общината. 
Приоритет:Опазване на околната среда и повишаване качеството на живот.  

Цел:Подобряване параметрите на околната среда 
Мерки:Почистване на нерегламентираните сметища; Изграждане пречиствателни съоръжения  в селата; Въвеждане на разделно 

сметосъбиране; Включване към регионалното депо за отпадъци./ Предприятие за преработване на отпадъци. 

Цел: Опазване на природното наследство на общината 

Мярка: Мероприятия срещу ерозионни процеси, укрепване на свлачища , почистване и укрепване на речни корита 
Източници на финансиране: Национално съфинансиране (Републикански бюджет, Общински бюджет, Държавни търговски дружества, 

Частни търговски дружества), Програми на ЕС, Друго безвъзмезно финансиране и Привлечени средства от заеми. 

YN9Стражица2 -Атмосферен въздух - Община Стражица не разполага със стационарен пункт за контрол и качество на атмосферния въздух /СПККАВ/, 

поради това всяко тримесечие РИОСВ гр.В.Търново извършва контрол на азотен диоксид /NO2/, серен диоксид /SO2/, сероводород /H2S/, 

прах и оловни аерозоли. Източник на замърсяване за този период е паровата централа на “Велпа-91”АД гр.Стражица. Освен “Велпа-

91”АД, РИОСВ гр.В.Търново контролира и “Корадо-България”АД през зимния период заради мазутната централа, която е евентуален 

източник на замърсяване. 

- Води - Категоризацията на повърхностните водни обекти на територията на общината са както следва: р.Лефеджа–от  изворите до 

първите населени места – І категория; р.Лефеджа – от първите населени места до вливането и в р.Янтра –ІІ категория; р.Голяма река – ІІІ 
категория водоприемник. Пунктовете на НСМОС за реките преминаващи през общината са както следва:  -р.Голяма при хидро-

метеорологичната станция; р.Лефеджа преди вливане в р.Янтра. Заустването на битово-фекалните води  от гр.Стражица директно в 

р.Голяма река без преминаването им в ГПСОВ, която до момента не е в експлоатация води до завишаване стойностите на показателите 
фосфати и амониев азот, както и нарушено микробиологично състояние по общ брой на микроорганизмите, общ коли титър, ешерихия 

коли титър и патогенни микроорганизми. 

-Води за питейно-битови нужди – гр.Стражица и с.Бряговица получават вода за питейно-битови нужди от хидровъзел “Йовковци”, а 

останалите села от подземни водоизточници. Язовир “Йовковци” като открит водоизточник с голяма водосборна област е уязвим за 

замърсяване с органична материя и синтетични повърхностно-активни вещества /СПАВ/. Хиперхлорирането на водата, наложено от 
отдалечеността на водоизточника от основния консуматор, създава риск за образуване на канцерогеннитрихалометани /ТХМ/. 

Качеството на питейните води в общината се следи от РИОКОЗ гр.В.Търново. Източници на замърсяване на водите за питейно-битови 
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нужди - мониторингът, който РИОКОЗ провежда показва, че съдържанието на вредни химични вещества в питейната вода, използвана от 
населението не превишава хигиенните норми. 

-Отпадъци - На територията на Община Стражица битовите отпадъци се обезвреждат  чрез депониране на депа. Депата на кметствата са 
разположени в повечето от случаите в оврази и естествени дълбочини на терена и това до някъде е благоприятно положение за избягване 
замърсяванията на околните територии. Мониторинг на депата по отношение замърсяването на подпочвените и повърхностни води, 

както и за наличието на био-газ не се прилага. 

YN9Полски 

Тръмбеш1 

-Територията на Община Полски Тръмбеш е 463.660 кв. км. Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд – 391.4 

кв. км., фонд населени места – 25.2 кв. км. , горски фонд 38.7 кв. км.  ,водни течения и площи – 6 кв.км, територии за транспорт –2.3 

кв.км. Общината обхваща един град и четиринадесет села:  град Полски Тръмбеш и селата Вързулица, Иванча, Каранци, Климентово, 

Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Петко Каравелово, Полски Сеновец, Раданово, Страхилово и Стефан Стамболово;  

-Подземни природни богатства - запасите от полезни изкопаеми са ограничени, няма открити залежи от подземни природни богатства. 

Единственият природен запас са откритите до общинския център залежи на доброкачествена мергелна глина в селата Каранци, 

Обединение и Полски Сеновец има разкрити кариери за добив на строителен камък, но към настоящия момент те не се експлоатират. 
Речното корито на р.Янтра е източник на инертни материали - чакъл и пясък, намиращи приложение в строителството; 

- Водни ресурси - ограничените и недостатъчни водни ресурси на общината се състоят от повърхностно течащи и подпочвени води. 

Важно място заема р. Янтра с притока си р. Елия. По поречието й са изградени помпени станции. Водосборния басейн на реката е 86 

кв.км. Голяма част от водния баланс на общината е осигурен от не напълно проучени подпочвени води. В общината има разкрити 

източници на дълбоко подпочвени минерални води с хипотермален произход;   

-Защитени територии и чуствителни екосистеми  - в общината няма защитени територии; 

-Стопански сектор - структуроопределящи отрасли на икономиката в общината са промишлеността, селското стопанство и бизнеса. 

Промишлеността  в  Общината  се  определя от  подотраслите: хранително – вкусова промишленост, лека промишленост, предприятия за 

технологично оборудване на животновъдството и производство на машинни съоръжения за механизация на селското стопанство  и 

цехове за производство на мебили и електроуреди. На територията на Общината добре развити са търговията  и  услугите. 

Обработваемата земя в община Полски Тръмбеш е 306 203 дка. Възстановена е собствеността върху 326 615 дка. Условията в района са 

подходящи за отглеждане на зеленчуци, лозови насаждения и зърнени култури. Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл 

за общината. Животновъдството се развива предимно в частния сектор, в стопанства с малък брой животни, което не позволява 

ефективно въвеждане на високопроизводителна механизация и автоматизация на отглеждането. 

-Водоснабдителни мрежи и водоизточници - водоснабдяването на населените места в общината се осъществява чрез поддържане и 

експлоатация на 18 основни помпени станции, три от които са възлови системи, получаващи вода от няколко вооизточника и захранващи 

по две, три населени места, 11 бункерни станции, 20 дренажа, 5 каптажа, 13 шахтови кладенеца и 71.3 км външни и 296 км. вътрешни 

водопроводни мрежи. Гр.П.Тръмбеш и селата П.Сеновец, П.Каравелово, Куцина, Раданово се захранват с питейна вода  от хидровъзела 
“Йовковци” и от кладенците, намиращи се в селата Куцина, П.Каравелово и Раданово, свързани в обща система. Количеството на 
постъпващата от тази система вода е крайно недостатъчно  за задоволяването на нуждите на населението. За гр.П.Тръмбеш остава 
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нерешен  въпросът за трайно обезпечаване с вода  високата зона на града;  
-Канализационни мрежи - строителството на канализацията в гр.П.Тръмбеш е започнало през 1974 година  и продължава досега на етапи, 

съобразно отпусканите средства за тази цел. Към момента са изградени  около 83% от цялата мрежа и главния колектор, който е заустен 

в р.Янтра. Останалата част от града  използват локални  септични ями, които постоянно се препълват и замърсяват околните територии. 

В останалите населени места на общината  няма изградена улична канализация. В някои от селата има местна локална мрежа 
обслужваща няколко административни и обществени сгради,  свързана със септичните им ями  и заустена в преминаващите през селото 

дерета; 
-Хидромелиорация - през Общината минават няколко напоителни канала, получаващи вода от язовир “Ал.Стамболийски”.  В последните 
години хидромелиоративните мрежи  и системи не се поддържат  и са почти разрушени,  много от помпените станции са без съоръжения. 

Преобладаващата част от микроязовирите са в лошо техническо състояние; 
Приоритет: Опазване и възстановяване на околната среда с цел подобряване на привлекателността и качеството на живот в 

населените места от общината 

Цел:Въвеждане на екологосъобразно управление на отпадъците /ТБО, строителни, производствени и опасни отпадъци/ 

Мерки: Повишаване на ефективността на системата за управление на отпадъците; Поетапно ликвидиране съществуващите сметищата и 

участие в изграждането на регионално депо за ТБО; Изграждане на навици в населението за оползотворяване и разделно събиране на 

отпадъци чрез въвеждане на нови технологии за управление на отпадъците 
Цел: Съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на района и подобряване 
състоянието на флората и фауната 
Мерки: Развитие и поддържане на системата за озеленяване; Опазване, развитие и рационално използване на горските 
ресурси;Съвместна работа с обществеността по проблемите на биологичното разнообразие. 

Цел: Опазване на въздуха, водите и почвите от замърсявания и създаване условия за възстановяването им за подобряване качеството на 

околната среда 
Мерки: Въвеждане на система за постоянен контрол на въздуха, водите и почвите -  екоинспектори; Провеждане на образователни 

кампании сред населението за повишаване на екологичната култура относно опазване на въздуха, водите и почвите от замърсявания; 

Борба с ерозирали, свлачищни, заблатени и други нарушени терени; Подобряване на състоянието на атмосферния въздух чрез поетапно 

газификация на селищата от общината; Почистване и поддържане на р.Янтра; 

Приоритет: Обновяване и доизграждане на техническата и социална инфраструктура отговаряща на съвременните европейски 

стандарти 

Цел: Развитие на В и К - инфраструктура 
Мерки: Осигуряване на достатъчни количества питейна вода за всички населени места в това число и чрез използване на местни 

водоизточници; Реконструкция и обновяване на амортизираната разпределителната мрежа с цел намаляване на загубите на питейна вода; 
Поетапно изграждане на система за отвеждане и очистване на отпадъчните води от селищата в общината чрез изграждане на мрежи и 

съоръжения за пречистване на отпадните води; 
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Източници на финансиране: Национално съфинансиране (Републикански бюджет, Общински бюджет, Държавни търговски дружества, 

Частни търговски дружества), Програми на ЕС, Друго безвъзмезно финансиране и Привлечени средства от заеми. 

YN9Полски 

Тръмбеш2 

-Състояние на атмосферния въздух - основните замърсители на атмосферния въздух в община Полски Тръмбеш са автомобилният 
транспорт,  отоплението в бита и промишлените производства. Не може да се направи точна оценка на замърсяването на въздуха от 
отделните източници поради факта, че няма организиран контрол върху емисионните източници. Намаляването  на емисиите в района в 

сравнение с предишните години се дължи на намаляването на производствената дейност  на предприятията. Прахът е главния по 

значимост замърсител. Единичните измервания показват близки до пределно допустимите концентрации на прах в определени периоди 

на годината . Наблюдава се увеличаване на концентрацията на СО2 през зимните месеци, след навлизане в отоплителния сезон. Тогава 
замърсяването се движи около допустимата концентрация. Поради факта, че в момента основните  замърсители от промишлеността не 

работят или не произвеждат продукция, състоянието на атмосферния въздух е сравнително добро; 

-Състояние на повърхностните води - извършените анализи показват, че състоянието на изследваните води не е добро. Водите на р.Янтра 
и р.Елия, които протичат на територията на общината се характеризират със значително съдържание на разтворими, неразтворими и 

органични вещества, чиято концентрация ги отнася към втора и трета категория на замърсеност.  
Речния басейн на територията на община П.Тръмбеш се замърсява основно от “Прима - М” ЕООД. Периодичните проби показват, че 
маслоуловителя не работи ефективно и след него е налице висока замърсеност по показателите: разтворим кислород,  БПК5, ХПК. 

Битово-фекалните и промишлените води на гр.Полски Тръмбеш се заустват пряко в р.Янтра и р.Елия.С това е свързано и основното  

замърсяване на повърхностните води на територията на общината. Проблем за качеството на водите на р.Янтра е и  животновъдството; 

-Питейна вода - остарялата водопроводна мрежа, липсата на пречиствателни съоръжения и други оказват влияние върху качеството на 
питейната вода. Сериозен здравен риск създават нитратите в питейната вода на няколко водоснабдявания в селата: Обединение, Стефан 

Стамболово, Каранци и Иванча. Процесът на оздравяване е твърде бавен, но при спазване на мерките за забрана на наторяването в 

санитарно-охранителните зони, може да се постигне снижение на нитратите в питейните води. При бактериологичните анализи 

отклоненията са несъществени. 

-Почви  - точни изследвания за замърсеността на почвата в общината не са правени,поради което данни за това липсват. Основните 

замърсители на почвата в общината са: “Прима М” ЕАД, “Първи май” АД, изхвърлянето на отпадъци от бита, неправилната употреба на 
химични средства за растителна защита  в селското стопанство и  напояването със замърсени води. 

В общината има големи количества негодни, залежали и забранени препарати, които създават реална  опасност за замърсяване на 

почвата. Проблемът е решен, като за целта е разработен и реализиран проект за екологосъобразно съхранение на пестициди. Над 2000дка 
са заблатените почви на територията на Общината. 

-Твърди битови отпадъци - в община Полски Тръмбеш има 15 населени места, в които сметищата за твърди битови отпадъци са 
предоставени за ползване със Заповед на Кмета на населеното място, а останалите  са нерегламентирани. Организирано сметоизвозване 

има само на територията на града За целта са изготвени и одобрени от Общината седмични и месечни графици. Същите се актуализират 
при създаване на определени условия. Сметта се извозва на определеното за целта сметище, което се намира на 3 км. от града и 

периодично се разрива; 
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-Промишлени отпадъци - основни замърсители с промишлени отпадъци са “Прима М”, “Първи май”АД, ”Подем ЕООД.  

YN9Павликени1 Виж OS9Павликени1 

YN9Сухиндол1 -Общината обхваща 6 населени места- 1 град и 5 села, от общата площ на общината, с най-висок относителен дял са селскостопанските 
територии, които заемат 66. 65 % от общата площ на общината,  горските територии на Сухиндол заемат 23. 48% или това са 37 000 дка, 

а населените места заемат 5 400 дка или 3. 43% от общата територия; 

-Основните отрасли, които са се наложили през годините и се развиват и днес на територията на общината, са селскостопанското 

производство, лозаро-винарското производство и производството на телени изделия. Основните сфери на действие, както и свързаните с 
тях дейности в тези насоки са следните: селскостопанското производство - растениевъдството и животновъдството, трайните насаждения 

– лозя и овощни градини; хранително-вкусовата промишленост – винопроизводството, хлебо-производството, производството на 
слънчогледово масло, безалко-холни напитки, сладкарски изделия; металообработваща промишленост – рабицова мрежа, телени 

изделия, пружини, пирони и др.; сектор за услуги на населението; 

-Води - от водните обекти на територията на общината с най-голямо значение е язовир “Ал. Стамболийски” с обем 220 милиона 
кубически метра вода и водна площ 10 000 дка. Язовирът осигурява вода за напояване, както и спомага работата на три водно-

електрически централи. В землището на гр.Сухиндол и с.Горско Калугерово има по един микроязовир с цел напояване и развитие на 

спортния риболов: в Сухиндол в местността “Долът” с водна площ 36 дка, а в Г.Калугерово – в “Плужна” – 56 дка. Благоприятно за 
територията на общината е протичането на река Росица през нея. След като напусне водосборния басейн на язовира, реката протича на 
североизток, разделяйки територията на общината на две части и напуска 
района. По-важни притоци на река Росица са реките Ламара и Водешница (леви притоци), Белица и Циганска река (десни притоци). Тези 

реки имат дъждовно-снежно подхранване; 
-Полезни изкопаеми - като цяло, районът не е богат на полезни изкопаеми. Няма и находища на минерална вода; 

-Водоснабдяване - във всички населени места на територията на общината има изграденаводопроводна мрежа. Общата дължина на 
тръбите, положени по улиците, е 61км, в това число за гр. Сухиндол – 32 км. Тръбите са: азбестоциментови, сто- 

манени, полиетилен, подцинковани. Всички водоизточници са с обособени пояси на санитарно-охранителни зони, в които се спазват 

съответните режими, гарантиращи опазване на питейните води от замърсяване;  

-Канализация - канализационната мрежа за отпадни битови и други води е изградена в гр.Сухиндол. За петнадесет години е изградена 

45% от канализацията, разположена предимно по улиците в източната половина на гр.Сухиндол. В съставните селища няма изградена 
канализация и в тях битовите отпадни води се заустват посредством локални съоръжения, на попивен принцип;  

- Околна среда - на територията на община Сухиндол няма производства, постоянно изхвърлящи органични вредни емисионни потоци в 

атмосферния въздух и в почвите. Източници на замърсяване на повърхността и подземните водни ресурси са битовата канализация на 
гр.Сухиндол, отпадните води на Ловико “Лозари” – гр.Сухиндол, отпадните води от цеховете на “РИТИ” АД – гр.Сухиндол и др. по-

незначителни. Изградените локални канализационни пречиствателни съоръжения са морално и физически остарели и поради тази 

причина възприетите технологии за третиране на отпадъчните води се оказват абсолютно неефективни. Що се отнася до 

сметосъбирането в обхвата на община Сухиндол, във всяко населено място има изградено сметище за отпадъци. Депонирането на 
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отпадъците в тези сметища се осъществява с периодично уплътняване и запръстяване на депонираните отпадъци. На по- късен период от 
време се предвижда отпадъците от община Сухиндол ще се извозват в регионално депо, находящо се на 5 км от гр.Севлиево. Засега 

организирано сметосъбиране има само в гр.Сухиндол 

Приоритет: Развитие и рехабилитация на техническата и социална инфраструктура 

Цел: Подобряване водоснабдителната мрежа на общината  

Мерки: Реконструкция, подмяна на водопроводните мрежи във всички населени места на общината; Етапно изграждане на 
канализационна мрежа за отпадни води в гр.Сухиндол; Изграждане на канализационни мрежи във всички села (5 на брой) в общината 
Приоритет: Опазване на околната среда и устойчиво използване на природни ресурси 

Цел: Подобрено управление на отпадни води 

Мерки: Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води на гр.Сухиндол; Изграждане на пречиствателни съоръжения за 
отпадни води във всички 5 населени места (села) към общината 
Цел: Подобрено управление на отпадъци 

Мерки: Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране; Рекултивиране на действащите сметища на територията на община 

Сухиндол; Изграждане на модерни съоръжения за съхранение и преработка на оборски тор в населените места 
Цел: Подобрено управление на речните ресурси 

Мерки:Почистване на коритата на малките реки, минаващи през населените места на общината и покриване на част от тях – в Сухиндол, 

Горско Косово, Бяла река, Горско Калугерово, Коевци и Красно Градище; Залесяване речните брегове и почистване на коритата; 

Дейности за борба със засоляването в крайречните райони, чрез изграждане на отводнителни канали за отвеждане на подпочвените води. 

Източници на финансиране: Национално съфинансиране (Републикански бюджет, Общински бюджет, Държавни търговски дружества, 

Частни търговски дружества), Програми на ЕС, Друго безвъзмезно финансиране и Привлечени средства от заеми. 

YN9Горна 

Оряховица1 

- Община Горна Оряховица е с обща площ е 318 км2
, селищната мрежа на общината включва 2 града и 12 села. През територията и 

преминават реките Янтра, Росица и Лефеджа. На територията на Общината са разположени 13 язовира, които са с местно значение; 

-Териториите са бедни на полезни изкопаеми, но богати на строителни материали. Практически интерес представляват мергелите, които 

служат като суровина за производство на керамични изделия – тухли, цигли. Алувиалните наслаги на р.Янтра (пясък и чакъл) са отличен 

инертен материал за строителството; 

-Почви - Съхраняването на изкуствени торове и пестициди се извършва в складове на кооперациите в отделните кметства. Основен 

замърсител на почвата се явяват животновъдните ферми на сухо почистване. 

-Въздух – гр.Горна Оряховица е включен в Националната мрежа за мониторинг на въздуха. Основен замърсител са промишлените 
предприятия, ТЕЦ на промишлените предприятия и транспортните средства; 
-Отпадъци - основното количество промишлени отпадъци на територията на Общината се образуват от “Захарни заводи” АД, 

“Бетонстрой” ЕООД, “Складова техника” АД, месопреработвателните предприятия. Битовите отпадъци се депонират на определени 

площадки, като единствено депото в град Горна Оряховица е контролируемо. Съществуват много нерегламентирани депа; 

-Защитени природни територии - в регулационните граници на гр.Г. Оряховица няма обявени и маркирани защитени природни 
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територии. Защитени територии с малка площна големина в близост до града са и Джюлюн гьол и Богдановец (Дяволското) край 

с.Драганово; 

-Дейностите по добиване и доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчните води на територията на Община Горна Оряховица се 

извършва от дружество “В и К – Йовковци” ООД гр.Велико Търново, район Горна Оряховица. Всички населени места на територията на 

Община Горна Оряховица са централно водоснабдени с изградени водопроводни мрежи. Общината е със сравнително добра 
обезпеченост от към водни ресурси, но тенденциите са към намаляване на водните запаси. Част от изградените съоръжения не се ползват 
поради трайно замърсяване /високо съдържание на нитрати/, висока себестойност на водата, добивана чрез изпомпване, поради скъпо и 

сложно оборудване, охрана и поддържане на системите с помпи. Проблеми с водоснабдяването има в  с.Първомайци а в останалите 
населени места водопроводната мрежа е амортизирана и дава чести аварии. 

- Канализационната мрежата на гр.Горна Оряховица е стара и има течове, които водят до замърсяване на почвата и подпочвените води. 

Необходимост от реконструкция на съществуващата канализационна мрежа с цел гарантиране отвеждането на отпадъчните води. 

Равнинният релеф на селата Правда и Първомайци създава проблеми за канализацията  им и гравитачното отвеждане на отпадъчните 
води от консуматорите до водоприемника. Основни замърсители  за гр.Горна Оряховица са “Захарни заводи” АД, КСТ, “Локомотивно 

депо” и др. които не са решили проблемите с пречистване на отпадъчните води. Изградените локални пречиствателни станции не 

осигуряват необходимата степен на пречистване. В селата голям проблем  са животните (главно свине), гледани за лични цели,  

отпадъчните води от които без всякаква обработка се включват в отводнителните системи на селищата. Канализационната мрежа на гр. 

Горна Оряховица се отвеждат до Пречиствателната станция за градовете Г.Оряховица, Лясковец и Д.Оряховица.В терените на част 
от фирмите в гр.Лясковец има изградени производствени локални пречиствателни съоръжения   

Приоритет: Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост, интегрирано градско 

развитие и подобряване на градската среда на общината 

Цел: Изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура на местно ниво 

Мерки: Изграждане на локални пречиствателни станции за пречистване на отпадни води във всички населени места в общината; 
Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни мрежи за питейно водоснабдяване; Изграждане и рехабилитация на канализационни 

системи в населените места от общината; Укрепване на свлачища; Изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно 

управление на отпадъците – изграждане ДТБО, системи за изгаряне на ТБО; 

Приоритет: Опазване и възпоизводство на околната среда 

Цел: Създаване и поддържане на околна среда, която не крие рискове за човешкото здраве, флора и фауна в община Горна Оряховица 

Мерки:Разработване и реализация на проекти за опазване на чистотата на  околната среда и на биологичното разнообразие; Поддържане 
и подобряване състоянието на коритата на реките; Подобряване на организацията по сметосъбирането и сметоизвозването; Рекултивация 

на замърсени терени;  

Източници на финансиране: Национално съфинансиране (Републикански бюджет, Общински бюджет, Държавни търговски дружества, 

Частни търговски дружества), Програми на ЕС, Друго безвъзмезно финансиране и Привлечени средства от заеми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

8.1 

Регистрационен 

номер 
Кратко резюме на общинския плана и/или програма 

YN9Лясковец1 -Общата площ на Общината възлиза на 177 373дка. В границите й влизат 6 населени места – град Лясковец и съставни села:  с. 

Джулюница, с.Козаревец, с. Добри дял, с. Мерданя и с. Драгижево. Земеделските територии са 74,25% от цялата територия на Общината; 
обработваемата земя е 84.11% от земеделските територии и 63,25% от цялата територия на общината; урбанизираните територии 

обхващат 10,47% от общата територия на общината; 
-Води  - на територията на общината има 2559 дка водни площи (1.44%) в т.ч. реки – р. Янтра, преминаваща през землищата на 
гр.Лясковец и с.Козаревец и р.Джулюнска през землището на с.Джулюница; язовири (около 15 микроязовира), водоеми и канали – 

равномерно разпределени във всички землища; езера - предимно в с.Добри дял; блата и мочурища – предимно в землището на 

с.Козаревец; рибарници – в землището на гр.Лясковец. На територията на общината не се поддържат канали за напояване; 
-Полезни изкопаеми – в землището на гр. Лясковец, в местността “Танова могила”  има регистрирани запаси на подземни богатства – 

мергели. Кариерата в местност  “Танова могила” В землището на с.Драгижево също има регистрирани запаси на подземни богатства – 

варовици; 

-Селско стопанство – в разпределението на обработваемата земя най-голям е делът  на зърнените  култури, 

зеленчукопроизводството е изцяло в частния сектор. Животновъдният  отрасъл на територията  на общината се  развива изцяло в частния 

сектор, с изключение на ЗПК  ”Единство-Лясковец”,  отглеждаща около 60 говеда; 

- Икономиката – представена е от следните подотрасли: машиностроене, металообработване, уредостроене, хранително-вкусова 

промишленост, текстилна промишленост; 
-Водоснабдителни мрежи - основен водоизточник за Общината е хидровъзел “Йовковци”, който посредством регионални 

водоснабдителни системи осигурява водоподаването за 100% от  населените места от община Лясковец, в непосредствена близост до 

язовира е изградена Пречиствателна станция  за питейна вода. Като цяло  осигурените за гр.Лясковец водни количества са 
достатъчни. Съществуващата водопроводна мрежа е изградена от етернитови тръби,  с недостатъчен диаметър, износена, вследствие на 

което се явяват честите аварии, водещи до прекъсване на водоподаването и значителни разходи за възстановяване, в т.ч. и на уличните 

настилки. Канализационната мрежа на гр.Лясковец се отвеждат до Пречиствателната станция за градовете Г.Оряховица, Лясковец и 

Д.Оряховица.В терените на част от фирмите в гр.Лясковец има изградени производствени локални пречиствателни съоръжения; 

Приоритет: Развитие и рехабилитация на техническата и социална инфраструктура 

Мерки: Изграждане на нови, рехабилитация и реконструкция на  водопроводните мрежи във всички населени места в Общината; 

Изграждане на отводнителна и канализационна мрежи във всички населени места от Общината;  
Приоритет:Опазване и подобряване на качеството на околната среда 

Мерки: Изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци; Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води във всички 

села от Общината; Почистване на всички нерегламентирани сметища на територията на Общината и рекултивиране на почистените 
терени 

Източници на финансиране: Национално съфинансиране (Републикански бюджет, Общински бюджет, Държавни търговски дружества, 

Частни търговски дружества), Програми на ЕС, Друго безвъзмезно финансиране и Привлечени средства от заеми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

8.1 

Регистрационен 

номер 
Кратко резюме на общинския плана и/или програма 

YN9Лясковец2 -Проблемите  на екологичната политика са: необходимост от изграждане на депо за неопасни отпадъци, поради изчерпване капацитета на 
досега използваното за депониране на отпадъци от гр.Лясковец, намиращо се в землището на с.Шереметя,  Община Велико Търново; 

наличие на стари замърсявания  (незаконни сметища)  около всички населении места от Общината; 
-Община Лясковец няма утежняваща екологична и санитарно-хигиенна обстановка; 

-Води – за следене качествата на водоприемника р.Янтра РИОСВ - В. Търново прави системни наблюдения. Наблюденията на реката в 

пунктовете при с.Самоводене  (преди Г.Оряховица)  и при с.Върбица  (след Г.Оряховица) влизат в Националната автоматизирана 
система за екологичен мониторинг  - подсистема  "повърхностни води". Те имат за цел оценка на фоновото състояние на водите в реката 
и тяхното изменение, в резултат от антропогенно или природно въздействие. В тези пунктове за мониторинг, системно се контролират 24 

физико-химични показатели за качеството на водите. В  РИОСВ - В.Търново се извършва и биологичен мониторинг на 

повърхностните води, като допълнение на физико-химичния мониторинг. Измерените стойности на концентрацията на 
замърсяващите вещества на територията на община Лясковец са многократно по-ниски от пределно допустимите концентрации;  

-За оценката на качеството на атмосферния въздух са ползвани данни от най-близкия пункт за мониторинг на въздуха (в гр.Г.Оряховица) 

и еднократни измервания. Основните източници на замърсяване на въздуха на територията на Община Лясковец, са използуваните 

конвенционални горива, ползувани от организираните източници, и в по-малка степен от автотранспорта; 

-До момента няма регистрирано замърсяване на почви на територията на Общината с тежки метали, пестициди,  нефтопродукти, нитрати 

и други замърсители. 

-На територията на Община Лясковец съществуват следните нарушени терени за добив на полезни изкопаеми: кариера-

представляваща имот в землището на гр.Лясковец, местност “Танова могила”, с площ – 188,949 дка; кариера, представляваща имот в 

землището на с.Драгежево, с площ  – 144,489 дка. 

YN9Велико 

Търново1 

-В Общината има 37 населени места – три града и тридесет и четири села и махали. Най-голямата водна артерия в Общината е река Янтра 
с притоци река Росица, река Белица, река Дряновска, река Негованка и други. Водосборният басейн на реката е 86 кв.км. Основен питеен 

източник е яз.“Йовковци” снабдяващ с питейна вода 25 населени места. На територията на Общината има 18 микро-язовира, карстови 

изворни пещери и термални води. Най-значителният извор на минерална вода е в с. Вонеща вода; 
-За защитени местности (поддържан природен резерват Савчов чаир, Каябунар и др.) са обявени територии с характерни и 

забележителни ландшафти, местообитания на застрашени, редки и уязвими растителни и животински видове;   

-Промишленост – структуроопределящите отрасли  на местната икономика са дървообработващата и преработваща промишленост, 
електрониката, строителството, хранително-вкусовата промишленост, търговията и услугите;  

- Селско стопанство – растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за Община Велико Търново. Природно-климатичните 

условия в региона благоприятстват производството на зърнено-житни, технически  и фуражни култури. Приоритетно място в 

растениевъдството заемат пшеницата, ечемикът и слънчогледът. Общият размер на стопанисваната земеделска земя в Община Велико 

Търново към 2003год.е 547 799 дка., от които обработваемата земя е 421 642 дка., в т.ч. 398 707 дка ниви, 7 825 дка ливади и 15 110 дка 

трайни насаждения, което възлиза на 77% от общо стопанисваната земеделска земя. Животновъдството в общината се развива главно в 

личното стопанство и по-малко в кооперативните дружества; 


