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8.1 

Регистрационен 

номер 
Кратко резюме на общинския плана и/или програма 

- Горско стопанство -горският фонд в Община Велико Търново заема площ от около 2400 ха. От тях всички са залесени (27,2% от площта 
на общината, при средно за страната 31,7%). Горският фонд на Община Велико Търново се стопанисва от държавното лесничейство 

“Велико Търново”.   

-Водоснабдяване - Общината е богата на водни ресурси и преобладаващата част от населените места са централно водоснабдени, като 
основен водоизточник се явява яз. "Йовковци". Добра изграденост на водопроводната мрежа.  Основните проблеми във 
водоснабдяването произтичат предимно от силно амортизираните мрежи и съоръжения, в резултат на което загубите на вода достигат до 
50%. В редица населени места от  областта са регистрирани отклонения в качеството на питейните води по съдържание на нитрати, 

резултат от наторяването на земеделски култури в пояс ІІ на СОЗ на водоизточниците от страна на земеделски стопани и кооперации; 

-Канализация - канализационна мрежа имат градовете на територията на общината и с.Вонеща вода. В някои  села има частична 
канализация, зауствана директно в реки и дерета.  През 1982г. е въведена  в експлоатация Пречиствателна станция за отпадъчни води 

“Велико Търново” (местонахождение –местност “Дервеня”). Слаба страна в тази насока е липсата на канализация и пречиствателни 

съоръжения за битови отпадни води. В големите населени места частично е изградена само отводнителна мрежа за повърхностни води; 

-Основните замърсители на атмосферния въздух на територията на  Общината е автомобилният транспорт, котелните инсталации 

на промишлените предприятия и битовото отопление през зимния период;   

-Качество на водите – река Янтра заема важно място в националната мрежа за контрол на качеството на повърхностните води. 

Качественият състав на водите на р. Янтра и нейните притоци се следи чрез ежемесечен мониторинг от Националната система за 
екологичен мониторинг /НАСЕМ/.  Анализът на получените резултати показва, че реките в басейна на р. Янтра са били с добър 
кислороден режим и показатели, отговарящи на ПДК за проектната им категория; 
-Управление на отпадъците - битовите отпадъци се обезвреждат на "Депо" в местността "Стублица" в землището на с.Шереметя , с площ 

от 35 дка., на 12 км югоизточно от гр.Велико Търново. Депото на град Велико Търново се  ползва и за депониране на битовите отпадъци 

от гр.Лясковец и от няколко близко разположени селища. Същото е разкрито преди повече  от 30 години и е с почти изчерпан капацитет; 
-Почви – употребата на торове  и пестициди е в границите на нормативите. Ежегодно се извършват проверки и се следи 

състоянието на складовете и съхраняваните в тях негодни пестициди. В някои участъци на реките Росица, Янтра, има значително 

изземване на чакъл и пясък, вследствие на което се образуват различни по размер котловани. Сериозен проблем представлява 
рекултивирането на изоставените варовикови кариери главно в северната ивица на Предбалкана (Драгижево, Русаля); 
Приоритет: Опазване на околната среда 
Мерки: Запазване на околната среда и подобряване на нейното качество;  Защита на здравето на човека, внимателно и рационално 

използване на природните ресурси; Подкрепа на мерки на национално ниво за преодоляване на регионални или глобални екологични 

проблеми; Разработване и изпълнение на планове и програми за управление на качеството на атмосферния въздух, опазването на водите 
и опазването на земеделската земя; Развитие на местната инфраструктурата за опазване и подобряване на околната среда чрез: 
пречистване на отпадните води и изграждане на депа за отпадъци: Активизиране на борбата с ерозионните процеси, укрепване на 
свлачища, почистване и укрепване на речни корита 
Приоритет:Инфраструктура и териториално сближаване 
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номер 
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Мерки: Подобряване на водостопанската инфраструктура; Изграждане на ново технологично равнище на местната икономика чрез 
въвеждане на екологично чисти технологии 

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.  

YN9Златарица1 -Общината обхваща 24 населени места  (1 град и 23 села) с общински център гр.Златарица, четири кметства – селата Горско Ново село, 

Родина, Калайджии, Средно село и шест населени места с кметски наместници. Общата площ на територията на общината е 232 676 дка; 
- Води - на територията на Общината има 1877 дка. водни площи – 0,8% от общата територия на общината. Изградени и 11 

микроязовира, които служат предимно за рибоотглеждане и риборазвъждане. Липсват системи и канали за напояване на земеделските 
земи.  Общината е богата на повърхностни води. През територията й протичат 4 реки:река Златаришка (Бързица) идва от съседната 
община Елена, минава през гр.Златарица и след това се влива в река Веселина; река Веселина, известна като Капинска река води 

началото си от централното Старопланинско било. Преминава през землищата на селата Горско Ново село, Родина и град Златарица. 
Напуска общината при село Джулюница. В горното течение на реката е изграден язовир “Йовковци”, стопанисван от  “В и К - Йовковци” 

ООД гр. Велико Търново; река Бебровска преминава през землището на селата Разсоха, Дединци, Росно, Горско Ново село и се влива в 
река Веселина; река Стара река тече периферно през землищата на селата Чешма и Сливовица. Всички реки имат почти постоянен дебит 
с изключение на лятото, когато водните количества силно намаляват. Високи подпочвени води се наблюдават в поречието на река 
Златаришка (Бързица); 
- Полезни изкопаеми - извършените сондажни проучвания показват малки наличия на серни залежи в землището на село Разсоха; 
- Защитени територии - в Общината защитени територии представляват 5 дка гори в местността “Борков връх” в землището на град 

Златарица. Не са регистрирани нарушения в този район. Има незначителна екологична значимост; 
- Гори - горите са 100262 дка., което е  43,1 % от цялата територия на Общината; 
- Земеделските територии са 51,48 % от цялата територия на Общината. Съгласно баланса на земята по видове територии и начин на 
ползване обработваемата земя е 105 539 дка, което представлява 88,11 % от земеделските територии и 45,36 % от цялата територия на 
общината; урбанизираните територии - 4,16 % от общата територия на общината; 
- Промишленост - развит е най-вече отрасъла металолеене, металообработване, сортиране и пакетиране на отпадъци и отломки от черни 

и цветни метали. В този отрасъл функционират 3 промишлени фирми – “Столеком” АД град Златарица, “Фондрима и КО” гр. Златарица 
и “Метал инвест” ЕООД гр. София; 
- Селско стопанство - в разпределението на обработваемата земя най-голям е делът на зърнените култури, зеленчукопроизводството е 
изцяло в частния сектор. По-силно развит е подотрасъл животновъдство, в който е застъпено предимно отглеждане на едър и дребен 

рогат добитък и в по-малка степен - свиневъдство и птицевъдство, който е изцяло в частния сектор; 
- Водоснабдителни мрежи - основни водоизточници за Общината са “Хидровъзел Йовковци”  и местни водоизточници – кладенци и 

каптажи. Язовир „Йовковци” е изграден на р.Веселина, която в долното си течение пресича територията на Общината. Изградената 
пречиствателна станция осигурява питейна вода за най-големите селища в областта, в т.ч. и за Община Златарица; 
- Канализация - в Общината няма изградени действащи канализационни системи. В гр.Златарица са изградени частични канализации, 
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обслужващи отделни сгради и е започнато строителството по нов идеен проект на цялостна канализационна система с пречиствателна 
станция. Изграден е отвеждащ колектор с дължина 1200 м. През 2005/2007 г. са изградени нови улични канализации с дължина 2400 м; 

- Депа за твърди битови отпадъци - битовите отпадъци в Община Златарица се депонират на определеното за целта сметище. Всички 

населени места на територията на Общината са включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Отпадъците се депонират на 
депото в землището на гр.Златарица, в местността “Гяур геч” с обща площ 3.000 дка; 
 Приоритет: Подобряване на техническата и социална инфраструктура 

Мярка: Развиване и модернизиране елементите на екологичната инфраструктура:  Доизграждане на канализационна мрежа в 
гр.Златарица; Изграждане на отводнителни и канализационни мрежи в населените места от общината; Изграждане на пречиствателно 

съоръжения за отпадъчни води в гр.Златарица; Почистване на действащите сметища на територията на общината и рекултивиране на 
почистените терени. Изграждане на нови и рехабилитация на водопроводните мрежи във всички населени места в общината. Изграждане 
на регионално депо за неопасни отпадъци. 

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. 

YN9Златарица2 -Въздух - основни източници на замърсяване на въздуха на територията на Общината няма; 
-Води - оценката на качеството на повърхностните води се извършва от РИОСВ  - Велико Търново, на база на Наредба № 7 от 08.08.1986 

г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води. Извършва се и биологичен мониторинг на 
повърхностните води, като допълнение на физико-химичния мониторинг. Използва се експресен метод, свързан с определяне на 
биотичен индекс, с 5-степенна скала, който на база определени биоиндикатори регистрира резултата от интегрираното въздействие на 
замърсителите, водещо до трайни изменения в качеството на водите за дълъг период от време; 
-Отпадъци - Проблемите, служещи за основа при формиране на тази политика са: необходимост от изграждане на регионално депо за 
неопасни отпадъци, поради изчерпване капацитета на общинските сметища; наличие на стари замърсяванея ( незаконни сметища ) около 

всички населени места от общината. В община Златарица няма утежняваща екологична и санитарно-хигиенна обстановка; 
-Почви - До момента на територията на Общината няма регистрирани замърсявания на почви с тежки метали, пестициди, нефтопродукти 

и други замърсители. 

YN9Златарица3 -В околностите на селата, край пътищата и по поречията на реките и местните дерета са образувани множество микросметища и стари 

замърсявания от твърди битови, растителни и животински отпадъци. Старите замърсявания са резултат от несъобръзени с изискванията 
за опазване на околната среда дейности. Безразборно изхвърлените отпадъци са потенциални източници за замърсяване на въздуха, 
водите и почвите в района; 
-В момента битовите отпадъци от град Златарица се третират и обезвреждат организирано на сметище в местността «Гяур геч» до гр. 

Златарица и за селата Горско Ново село, Родина, Росно и Сливовица – сметище в местността «Сърта» в землището на село Горско Ново 
село. Депата не отговарят на действащата в страната нормативна уредба. Обслужването на сметищата и третирането на твърдите битови 

отпадъци в тях включва периодично разриване, заравняване и запръстяване с изолационен слой земна маса по одобрен график. За целта 
се използва верижна техника.  
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-Опасни отпадъци - основен нерешен проблем при третирането им и тяхното преработване, обезвреждане и оползотворяване. В 

настоящия момент основен начин на обезвреждане е депонирането. Няма специални депа на територията на общината и областта за 
опасни отпадъци.  

-Настоящото състояние на депото за битови отпадъци създава рискове за замърсяване на околната среда и за здравето на 
населението:замърсяване на подземните и повърхностни води - до момента не е констатирано замърсяване на подземните води, но както 

беше посочено и по-горе такъв риск съществува. Предпоставка за това са следните факти:депонирането на отпадъците е започнало без 
изграждане на долен изолиращ екран и системи и съоръжения за отвеждане и третиране на инфилтрационните води; няма изградени 

отводнителни канали и голяма част от атмосферните води от водосборната област попадат в сметищното тяло. 

YN9Елена1 

 

-Територията на общината е 671,388 дка, състои се от 125 населени места, от които град е само общинския център. Селскостопанския 
фонд в общината е 287,539 дка, в т.ч. обработваема земя 192,307 дка; 
-Води - оОбщина Елена е богата на водни ресурси. Изворите, разположени в планинската част, дават началото на по-големите реки: 

Веселина, Костелска, Еленска, Мийковска и Бебровска, които са притоци на река Златаришка. Освен тези реки, територията на общината 
е прорязана от множество малки и големи долове с непостоянни водни течения. На река Веселина е изграден язовир "Йовковци", 

разположен почти изцяло на територията на общината, от който се водоснабдяват повече от 25 населени места- градовете Велико 
Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Златарица, Елена, Дряново и други. Язовирът предлага добри условия за спортен 

риболов. Освен този язовир, има изградени още осем микроязовира, ползвани предимно за напояване и развъждане на риба за 
любителски риболов; 
-Канализационни мрежи - в гр. Елена има канализационна мрежа, но тя е твърде стара и зауства директно в реката, преминаваща през 
центъра на града.В момента продължава изграждането на градския колектор. Няма градска пречиствателна станция. В останалите 
населени места канализация е частично изградена само в някои по-големи села от общината. На повечето места се използват септични 

ями и попивни кладенци; 

-В и К мрежа - територията на община Елена се обслужва от ВиК "Йовковци" ООД град Велико Търново, район Елена. Почти всички 

населени места са водоснабдени. Повечето са свързани централен водопровод, но на места са изградени и местни водоизточници, чрез 
каптиране на кладенци; 

-Полезни изкопаеми - в общината няма открити залежи на полезни изкопаеми. Единствено речните русла се използват като източници за 
добиване на инертни материали. 

-Промишленост - лека промишленост („Интериор - Глас” -  ЕООД), машиностроене („Балкан” ЕООД), транспорт („Елена 
Автотранспорт” ЕООД), дърводобив и дървообработване („Елба – 99” ЕАД и „Елена” АД), хранително - вкусова промишленост („БИ СИ 

СИ – ХАНДЕЛ” и „ЕЛЕНСКИТЕ МАЙСТОРИ” ЕООД); 

-Селско стопанство - селскостопанската земя на територията на община Елена е 291.639 дка. Основни отглеждани култури в общината 
са: пшеница, царевица, слънчоглед. От трайните насаждения преобладават сливовите градини. В частния сектор основно е застъпено 
отглеждането на картофи и царевица. Животновъдството е силно застъпено в личните стопанства. Значителна част от него е за 
задоволяване на лични нужди. 
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Приоритет: Рехабилитация и доизграждане на техническата инфраструктура 

Мерки: Доизграждане, модернизиране и поддържане на уличната и пътната мрежа в съответствие с европейските стандарти; 

Доизграждане, реконструкция и модернизация на водопреносната мрежа 
Приоритет: Опазване на околната среда и съхраняване на екологичното равновесие 

Мерки: Изграждане на пречиствателни съоръжения и намаляване вредните последици от човешка дейност; Възстановяване и 

подобряване на компонентите на природната среда 
Източници на финансиране: Фондове на ЕС и републикански бюджет частни инвестиции общински бюджет държавен бюджет. 

YN9Елена2 

 

На територията й няма крупни промишлени обекти, които силно да влошават санитарната обстановка и хигиенните качества на 
посочените фактори. Екологичните проблеми на селските населени места се обуславят от липсата на достатъчно развита канализационна 
мрежа, разделно събиране на ТБО, финансови средства, места за депониране на умрели животни, които често се изхвърлят в местности, 

разположени в близост до водоизточници и вододайни зони. 

Липсват сериозни промишлени замърсители. Въздухът на практика се замърсява единствено от автомобилните газове. В резултат на 
намаляване интензивното торене, почвите постепенно се възвръщат към естественото си състояние. Замърсяването на водите е в резултат 
на директното заустване на битовите канализационни мрежи в реките. Най-големите екологични проблеми на общината са свързани 

именно с канализацията и битовите отпадъци. 

Промишленото замърсяване на въздуха в общината е незначително. Не е установено наличие на азотни окиси, оловни аерозоли, други 

аерозоли и феноли, което е предмет на изследване от страна на подвижната лаборатория за фоново замърсяване на РИОСВ. 

Екологичната обстановка в общината като цяло се характеризира с добри показатели по отношение чистота на отделните компоненти на 
околната среда: атмосфера, води, почва. Утвърдената структура на икономиката не предполага отделяне на вредни емисии в 
атмосферата. В отоплителните сезони, когато като енергиен източник се използва предимно твърдо гориво, се повишава концентрацията 
на замърсители във въздуха, но в рамките на допустимото. През последните години в атмосферата не са регистрирани вредни емисии от 
амоняк.  
Стабилната екологична обстановка е добра предпоставка за привличане интереса на инвеститори с високотехнологични производства, 
както и за стремеж на вече трайно установилите се да опазват околната среда. 
За територията на общината не е констатирана висока степен на замърсяване на почвата, което е гаранция за екологично чиста 
селскостопанска земя и селскостопанска продукция. Няма данни за замърсяване на почвите с тежки метали, пестициди, нефтопродукти, 

нитрати и други замърсители. 

Хигиенно-защитните зони са общо близо 230 000 дка, от които около 223 000 дка – санитарно-охранителни зони на язовир “Йовковци”. 

Община Елена е може би една от малкото общини в Република България, чиято територия е заета в голямата си част от защитени 

територии и хигиенно защитни зони. 229500 дка са площите на санитарно – охранителните зони около водоизточниците, в т. ч. около 
223120 дка в западния район на общината, заети от санитарно – охранителната зона на яз. „Йовковци”. 
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-В общината е организирана система за сметосъбиране и сметоизвозване, като всички битови и строителни отпадъци се обезвреждат на 
депото в гр.Елена. Обхванато е около 90 % от населението.  Депата за твърди битови отпадъци са с почти изчерпан капацитет. Многото 
населени места, тяхната разпръснатост, големите разстояния и трудния достъп до някои от тях са сериозна пречка за извършване на 
качествено сметоизвозване. Особено сериозен е проблемът в селата, разположени край язовир “Йовковци”. 

-Производствени отпадъци: Информация за производствените отпадъци, генерирани от фирмите се събира от информационните карти на 
основание Наредба № 9 / 28. 09. 2004 година за реда и оформянето на документите относно отчета и информацията за дейностите по 
отпадъците. Основни проблеми при третирането на производствените отпадъци е тяхното рециклиране и оползотворяване. Голяма част 
от промишлените отпадъци се третират като такива или се унищожават без да са изчерпани възможностите за тяхното пълно 
оползотворяване. Много малка част предимно от групата на строителните, стъклените и хартиените отпадъци се оползотворяват. 
Основни замърсители с промишлени отпадъци са: „Интериор - Глас” ЕООД, „Елена Автотранспорт” ЕООД, „Ремел” АД, „Ремби” АД, 

„Би Си Си- Хандел” АД , „Елба- 99” ЕАД. 

-Опасни отпадъци: Информация за опасните отпадъци генерирани от фирмите се подава чрез информационните карти. Основен нерешен 

проблем при третирането им и тяхното преработване, обезвреждане и оползотворяване. В настоящия момент основен начин на 
обезвреждане е депонирането. Няма специални депа на територията на общината и областта за опасни отпадъци. Проблем са болничните 
отпадъци. Действащите съоръжения са физически остарели. По – голямата част от промишлените предприятия на територията на 
общината, в производствената си дейност отделят опасни отпадъци: хром-магнезитни тухли, лят огнеупор, отработени масла от ДВГ, 

водни утайки съдържащи бои и лакове, клинични отпадъци и др. Източници на опасни отпадъци в общината са: „Интериор - Глас” 

ЕООД, „Елена Автотранспорт” ЕООД, „Ремел” АД, „Ремби” АД, Общинска болница гр. Елена. 
-Изводи:Създадената в Община Елена система за събиране и транспортиране на битови отпадъци няма параметрите на съвременна и 

модерна организация за този вид дейност; Новото регионално депо за отпадъци ще даде основание да се счита, че системата за 
транспортиране на битови отпадъци ще претърпи съществени изменения; Отчетено е като недостатък неоптимизирането на събирането 
на отпадъците в малките населени места на общината, които трябва да бъдат обхванати от организирана система за събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци; Като недостатък е, че до този момент не е организирано разделно събиране в Община Елена, 
както на рециклируеми отпадъци от нерециклируеми, така и на опасни, строителни (генерирани при извършване на малки ремонтни 

работи) и др. видове отпадъци подлежащи на разделно събиране и предаване за рециклиране или повторно използване; Все още на 
територията на Община Елена съществуват терени, замърсени с отпадъци; Обществеността е недостатъчно информирана по проблемите, 
свързани с управлението на отпадъците. Необходимо е повишаване нивото на информираност и провокиране интереса на гражданите 
към проектите, предстоящи за реализиране на територията на общината 
-Проблемите свързани с експлоатацията на съществуващото депо и сметищата по населени места са: Липсват заграждения и 

ограничаване на достъпа от хора и животни; Ежедневно засипване с пръст на депонираните отпадъци, обезпечаващо анаеробното им 

разлагане е малко използвана технология, единствено по- редовно запръстяване се извършва на депото в гр.Елена; Липсват околовръстни 

канали, които да предотвратяват замърсяването на повърхностните води; Не се измиват и дезинфекцират специализираните транспортни 

машини и съдове за смет; Липсват дренажни системи и преградни съоръжения срещу разпиляването на леките фракции от отпадъците; 
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Липсва мониторинг и контрол за замърсяването на компонентите на околната среда.  
YN9Свищов1 Виж OS9Свищов1 

YN10Севлиево1 Решение №98/26.07.2005г. 
-Община Севлиево заема близо половината от територията на област Габрово, от 5-те общини в областта, тя е с най-малко населени 

места (53), но с най-голям брой кметства – 16, от общо 22 в областта.  
-Водни ресурси - през територията на общината протичат р.Росица (ляв приток на р.Янтра) и р.Видима (ляв приток на р.Росица). 
Подземни води - пПо-голямата част от територията на община Севлиево попада в хидрогеоложката област на Предбалкана, а южната 
високопланинска част в Балканската хидрогеоложка област. Проучванията на района на водосборния басейн на р. Росица показват 
следното: Басейнът на р.Росица, респективно територията на община Севлиево не е особено водообилен на подземни води. В периода на 
маловодие ресурсът на подземните води е по-малък; Качествените характеристики на подземните води от басейна на р.Росица могат да 
се използват директно за промишлено, комунално-битово и селскостопанско водоснабдяване, и напояване. За питейното водоснабдяване 
водите трябва да бъдат надлежно изследвани и според конкретните условия подобрявани;  По нататъшното използване на подземните 
водни ресурси изисква допълнителни системни и целенасочени изследвания и набиране на по-пълна информация за тях. Необходимо е 
организирането на системни наблюдения за тяхното използване, и приемане на мерки за опазването им и рационалното използване; 
-Промишленост -   от анализа могат да се направят следните изводи: Приоритетен сектор в икономиката на общината е индустрията, а 
промишлеността е с най-висок потенциал за икономически растеж; Предприятията от преработващата промишленост определят облика 
на общинската икономика. Производствените процеси във водещите предприятия позволяват дефрагментация на фази, което е един 

мощен провокатор за развитието на нови предприятия като подизпълнители от първи, втори и трети порядък; Частният сектор се е 
утвърдил като основен в икономиката на общината; Структуроопределящи функции в икономиката на общината имат търговията и 

услугите;  
-Селско стопанство - изводи: нерационално се използва агроекологичния потенциал на територията; средните добиви са колебливи и са 
под възможностите на основните култури; структурата на отглежданите култури се формира стихийно, отколкото на изискванията за 
редуване на културите; продуктивноста на отглежданите животни е сравнително ниска и се дължи на начина на отглеждане; необходимо 

е задълбочаване на връзките между производителите на селскостопанска продукция и преработвателните фирми; 

-Водоснабдителни мрежи - описание на ситуацията: водоснабдяването на общината се извършва от "ВиК"-ЕООД гр.Севлиево. За 
питейно-битови нужди се използват: речни и подземни води. Около 53% от населените места в общината се водоснабдяват с планинска 
вода, 43% от тях се водоснабдяват от собствени местни водоизточници и 4% от населените места се водоснабдяват с планинска вода и с 
вода от местни водоизточници;  

-Мрежи и системи за отпадни води - в гр.Севлиево има изградена канализационна мрежа. В останалите населени места няма. Отделни 

елементи на канализационни системи на отделни обществени сгради има изградени в по – големите села,  като П.Славейково, Градница, 
Ряховците, Сенник, Добромирка, Г. Росица. Подобно на водопроводната мрежа и канализационната мрежа е в лошо техническо 
състояние, липсва и съвременна техника за нейното поддържане. Основни изводи: Степента на изграденост на канализационната мрежа в 
общината е ниска. Отпадните води от гр. Севлиево и от останалите населените места се заустват директно в речната мрежа на общината 
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или в септични ями. Това създава сериозна заплаха за замърсяване на повърхностните и подземни води в общината и разрушаване на 
речните екосистеми на  реките протичащи през територията на общината – р.Росица и Видима; 
-Хидромелиоративни системи - на територията на общината включва шест напоителни системи  и пет отводнителни системи , както и 46 

микроязовира. 
-Почви - Независимо, че двата пункта са разположени извън територията на общината, анализа на резултатите показва, че замърсяване на 
почвите с тежки метали в общината няма. Този извод се доказва и от факта, че водите на р. Росица не са замърсени с тежки метали. На 
територията на община Севлиево са събрани и съхранени общо 38 440кг забранени и негодни за употреба пестициди  (2004г)/. От тях 
29 760 са прахообразни и 8 680 кг са течни. Те се съхраняват в складове разположени на територията на 23 населени места; 
-Отпадъци - Организирана система за извозване на твърди битови отпадъци има в гр. Севлиево и в 27 кметства на общината. 
Организирано сметосъбиране не се извършва само в най-малките населени места. Над 85% от населението е обхванато от действащата 
система. 
Приоритет : Формиране на качествена жизнена среда в община Севлиево 

Мерки: Реконструкция на Вик мрежата; Осигуряване на непрекъснат достъп и качествена питейна вода;Канализация         
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. 

YN10Дряново1 -Площта, върху която е разположена общината, е 248,5 кв. км. Най-голям дял от територията на общината заема земеделската земя - 59,9 

%, на следващо място са горските територии, съставляващи 32,30 %. Населените места и другите урбанизирани територии представляват 
сравнително нисък дял – 6,10 %. Още по-нисък е делът на териториите заети от водни течения и водни площи - 0,6 %, а териториите за 
транспорт и инфраструктура са  1,05 %. Защитените територии заемат едва 1,40 %. Територията на общината е разпределена на 19 

землища, като най-голямо е землището на село Царева ливада, представляващо 12,94%, на следващо място е това на село Гостилица, 
представляващо 11,89 % и на трето място е това на град Дряново – 10,35 %;  

Води - през територията на общината протичат две реки. Това са река Янтра и р. Дряновска с многобройните си притоци: Андъка, 
Рамадана, Мала дрянка и други. Дебитът на тези реки е малък. Те имат дъждовно-снежен режим с пролетен максимум и есенен минимум 

на оттока. Най-голяма е р. Янтра /286 км./, втора по големина река на Дунавската водосборна област в България. Тя се използва за 
напояване и отделни промишлени дейности. На река Янтра има изградени две водни електрически централи – ВЕЦ “Янтра” и ВЕЦ 

“Каломен”. На територията на общината са известни два минерални извора – в близост до елата Чуково и Маноя. Поради малкия и силно 

променлив през различите сезони дебит / 0,5 л/сек / изворите не са регистрирани като значими; 

-Полезни изкопаеми - Дряновска община е бедна на полезни изкопаеми. Съществуват няколко строителни кариери, предимно за камъни. 

Площта на териториите за добив на полезни изкопаеми и кариери е едва 138 дка, представляваща само 0,05 % от общата площ на 
общината. В момента е действаща само една кариера в с. Скалско;  
-Промишленост - в Община Дряново структуроопределящ отрасъл на промишлеността е „Търговия и услуги”, заемащ 47.5% от общия 
брой предприятия, следван от „Преработваща промишленост” с 21,4%. В отрасъл „Преработваща промишленост” водещо място заема 
подотрасъл „Производство на хранителни продукти” с относителен дял 39,1% от общия брой предприятия. На второ място е подотрасъл 
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„Машиностроене” с 21,8% от общия брой предприятия; 
-Селско и горско стопанство - структурата на “Растениевъдството” е ориентирана като фуражна база на “Животновъдството”. 

Стопанисваните площи на културите, продукцията от които се използва за концентриран фураж, заедно с площите на пасищата, 
естествените и изкуствените ливади са преобладаващи. По начин на трайно ползване на земеделските земи, най-голям е делът на 
площите с ниви и ливади, следвани от площите, заети с овощни и лозя и най-малко са площите, заети със зеленчукови култури. 

Животновъдството е представено с отглеждането на едър, дребен  рогат добитък и птици в домакинствата. Преобладаващи са 
широколистните гори - 70 % /високостъблени и издънкови/, а иглолистните съставляват 30 % от общата горска територия в общината;  
-Водоснабдяване – гр.Дряново и още 12 населени места ползват вода от хидровъзел “Йовковци”, другите 8 централно водоснабдени села 
ползват вода от хидровъзел “Стоките” или местни кладенци и сондажи. Останалите 42 населени места ползват вода от местни чешми и 

кладенци. Водата от хидровъзел “Стоките” през летния сезон недостига  и населението ползва вода от местни водоизточници – кладенци 

и чешми. Има изработен проект за водоснабдяване от хидровъзел “Йовковци” на селата Денчевци, Чуково и Гостилица, като е 
реализиран І-ви етап до с. Чуково. Водоснабдяването на с. Радовци, с. Русиновци и с. Шушня от сондажен кладенец до с. Русиновци 

става чрез вътрешна водопроводна мрежа, но амортизирането й причинява постоянни аварии, което налага извършване на цялостна 
подмяна. Като цяло водопреносната система обслужва 97,2% от населението при качество на водата 96%. Установена е обща загуба на 
вода в размер на 71 %, от които условни – 18 % и реални - 53 %. Последното говори за силната амортизация както на вътрешните, така и 

на довеждащите водопроводни системи; 

-Канализация - изградената част от главния колектор на канализационната система на град Дряново е 3,20 км. Уличната канализация на 
града е изградена около 96 %, в с. Царева Ливада – около 48 %, а в с. Гостилица – около 30 %. Останалите селища имат частични наченки 

на изграждане на канализация и използват основно септични ями. Липсата на пречиствателна станция за отпадни води на територията на 
общината застрашава увеличаването на замърсяването на реките, а по този начин и биологичното разнообразие в тях; 
- Хидромелиорации - на територията на общината функционират 8 микроязовира. Завирените обеми варират от 94 000 мз до 400 000 мз. 
От тях потенциално опасни са 4 – “Опитна станция”, “Янтра”, “Рамадана” и “Горнич”. Всички язовири са актувани като общинска 
собственост. 
Приоритет:Осигуряване на качествена жизнена среда за населението 

Цел: Осъвременяване на градоустройствената основа на населените места, модернизиране на инфраструктурата и сградния фонд 

Мярка:Усъвършенстване на водостопанската система 
Цел:  Опазване на околната среда и актуализиране на системата за управление на отпадъците  
Мерки:Въвеждане на системи за превенция, контрол и последващи действия за опазване на околната среда; Усъвършенстване на 
местните нормативни документи и развитие на администрацията; Съхраняване на биоразнообразието и защитените територии; 

Модернизация на системата за управление на отпадъците; Повишаване ролята на гражданското общество; Екологично възпитание на 
подрастващото поколение;  Повишаване ролята на гражданското общество за опазване на околната среда 
Източници на финансиране: средства на местните власти, средства от държавния бюджет, Фондове на ЕС, друга чуждестранна и 

донорска помощ, частни средства. 
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YN10Дряново2 -Води - през територията на общината преминават две реки. Това са река Янтра  която е водоприемник ІІІ-та категория и река Дряновска 
- водоприемник ІІ-ра категория, с многобройните си притоци реките “Андъка”, “Рамадана”, “Мала дрянка” и други. Поради недовършено 

строителство на главния канализационен  колектор, 40% от отпадъчните води на град Дряново постъпват директно в река Дряновска. 
Съществуват шест зауствания на битово-фекални води, разположени по протежението на реката. Всички битово-фекални води постъпват 
в река Дряновска, която е  водоприемник ІІ-ра категория и река Янтра -  водоприемник ІІІ категория. Двете реки са обект на защита, 
включени в НАТУРА 2000. Всички предприятия, чието производство изисква наличие на локална пречиствателна станция имат 
изградени и функциониращи пречиствателни съоръжения. Това са: ВСК „Кентавър – ИЗ Динамика”, „ВЗ - Интерком” ,  КПЗ  – с. Царева 
Ливада и мандрите: ЕТ „Мик – Милко Джаров” и „Чех  99” ООД с.Соколово. Липсата на пречиствателна станция за отпадъчни води на 
територията на общината и директното им заустване води до увеличаването на замърсяването на река Дряновска – защитена зона BG 

0000214 в НАТУРА 2000 като се застрашава и биологичното й разнообразие; 
-Въздух - на територията на общината източниците на замърсяване на въздуха се разделят на три основни групи: производствени – 

включват обекти, разположени в източната и западната част на града; транспортни; енергийни, в това число битови, свързани с 
получаване на топлоенергия. На територията на община Дряново няма централно топлоснабдяване. Отоплението през зимния сезон е 
предимно на твърдо гориво с локални инсталации; 

-Управление нап отпадъците - Твърди битови отпадъци – от началото на 2007г. генерираните ТБО на територията на общината се 
транспортират  и депонират на „Регионалното депо за отпадъци – Севлиево” ООД  град Севлиево.  Строителни отпадъци – генерираните 
строителни отпадъци на територията на общината се транспортират и депонират на регламентираното сметище – Дряново. 

Производствени отпадъци – генерираните производствени отпадъци на територията на общината се транспортират и депонират на 
регламентираното сметище – Дряново. Опасни отпадъци – генерираните опасните отпадъци на територията на общината се 
транспортират и депонират на „Регионалното депо за отпадъци – Севлиево” ООД  град Севлиево. Хартиени, картонени , пластмасови и 

метални опаковки – от 2007г. на територията на общината работи система за разделно събиране на този вид отпадъци, които се 
обслужват от „ЕКОБУЛПАК” АД, които транспортират, сортират и обработват генерираното количество отпадък в Сепарираща и 

сортираща инсталация, намираща се в м.Равнище – Габровско общинско депо. Стъклени отпадъци - от 2007г. на територията на 
общината работи система за разделно събиране на този вид отпадъци, които се обслужват от „Заубермахер България” ЕООД – филиал 

Горна Оряховица, които транспортират, сортират и обработват генерираното количество отпадък. 
-Почви - На територията на общината замърсявания с тежки метали на почвите не са установени, Заблатени и вкиселени почви. В 

планинските части по наклонените терени, водната ерозия е в по-мака степен изразена поради естественото затревяване и залесяване на 
земите, които не се обработват. Нарушените зони са със сравнително малки площи и нисък процентен дял.  

-Защитени територии и зони - На територията на Община Дряново се намират:  
       Защитена местност „Дряновски манастир” с площ 311,6 ха. обявена със Заповед № РД – 1324 от 27.12.2002г.; Дряновския манастир 
се намира на 4 км. западно от град Дряново, почти в централната част на България. Разположен е в долината на река Андъка, Дряновския 
манастир е кътче от природата на България с богато разнообразие на отвесни скални венци, пещери, уникални релефни форми, 

растителност и животински свят. 
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       Природна забележителност пещера „Бачо Киро”  с площ 0,2 ха обявена през 1962г.  
       Защитени зони на територията на Община Дряново: река Янтра  BG 0000183; Дряновски манастир  BG 0000214; Дряновска река  BG 

0000214 и Скалско  BG 0000263. 

YN10Габрово1 -В границите на Община Габрово са включени 134 селища, най-голямото от които е гр.Габрово. Общината е разположена върху речните 
тераси на реките Янтра, Синкевица, Паничарка, Жълтешка и Лопушница; 
-Водни ресурси - територията на Община Габрово е сравнително бедна на водни ресурси. Най- голямата река, която протича през 
територията й, е р. Янтра. Дебитът на реките Янтра, Паничарка, Синкевица и Лопушница е малък. Водите на тези реки, особено тези на 
р. Янтра, са силно замърсени и негодни дори за напояване. По - малките реки на територията на Общината се вливат в р. Янтра и нямат 
постоянен годишен отток. Югозападно от Габрово е изграден язовир “Христо Смирненски”, чиито води се използват за битови и 

промишлени нужди. На р. Синкевица е изграден малък язовир, водите на който се използват за отдих и туризъм; 

-Подземни природни богатства и полезни изкопаеми - районът на Община Габрово е представен от алувиални отложения, съставени 

предимно от чакъл и малко пясък, които обаче са негодни за фундиране, но са ценни като инертен материал. Делувиалните отложения в 
региона са представени от т. нар. делувиални глини. В община Габрово има находища на здрави варовици, които са с ограничено 
разпространение и находища от флиш (долнокреден седимент) с широко разпространение. 
Полезните изкопаеми са ограничени и по вид, и по запаси. Най - разпространените скални образувания са както следва:пясъчници - 58 %; 

варовици - 18 %; мергели - 15 %; варовити материали - 3 %; глини - 3 %; други - 3 %; 

-Гори - характерна особеност е, че  77%  от горите са с т. нар. специално предназначение. По данни от горското стопанство това са: 
защитни гори 26 630,1 ха, от които:водохранни зони – 11 248,1 ха; противоерозионни  - 14 996,0 ха; мелиоративни  - 386,0 ха и  

рекреационни гори и територии – 5 120,7 ха, от които: зелена зона – 4414,1 ха; лесопаркове – 706,6 ха. 
-Промишленост - подотрасли: машиностроене, производство на текстил и облекло, производство на изделия от пластмаси и хранително – 

вкусовата промишленост;   
- Селско стопанство - земеделието не се явява приоритетен отрасъл за нея, тъй като не разполага със значителни плодородни 

обработваеми площи Основната част (21%) от селскостопанската земя се заема от ниви. По-малка част са трайните насаждения, а 
останалата част са естествени ливади – 11,62%. Необработваемата част от земеделската земя е около 13,63%. В малките и средните 
ферми, каквито са болшинството на територията на общината, проблем се явява съхраняването и обработката на оборския тор. Липсата 
на изградени торохранилища, води до влошаване хигиенното състояние на стопанствата и замърсяване на околната среда и водите в 
района; 
-Водоснабдяване - основни водоизточници за задоволяване нуждите на община Габрово с питейна вода  и с условно чиста вода за 
промишлеността са: хидровъзел “Хр. Смирненски” – подава условно чиста вода за промишлеността и вода с питейни качества след 

ПСПВ с капацитет 900 л/сек; водохващане “Малуша” – вода с питейни качества след ПСПВ “Малуша” с капацитет до 50 л/сек; 
водохващане “Сапатовец”, “Соколски манастир” и “Потока” с максимален капацитет около 160 л/сек. 
хидрогрупа язовир “Мокра бяла”, намиращ се на територията на Община Севлиево, съгласно генералните разработки по  обвързване на 
водния баланс след разширение на ПСПВ “Стоките” към гр. Габрово трябва да се подадат водни количества от порядъка на 120 до 180 
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л/сек и местни водоизточници /каптажи/. Неводоснабдени  са 20 селища, с общ брой жители 98, представляващи 0,14% от населението на 
Общината. Експлоатацията на  водоемите, водоснабдителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от  “ВиК”ООД - Габрово. 

Водопроводна мрежа е изградена от стоманени, етернитови, чугунени, поцинковани, PVC и ПЕ-ВП тръби. 

-Канализация - канализацията на града до 1961 г. е изграждана хаотично, без цялостна разработка за развитие. Строителството се е 
подчинявало на задоволяване на конкретни нужди и изисквания. На базата на изготвен технически проект от 1962 г. започва 
организирано изграждане на главните колектори, уличната канална мрежа. Вследствие интензивното развитие на града, създало условия 
за усвояване на нови територии, са изготвени нови проекти от 1973 г. до 1994 г., обхващащи напълно територията на града.  
От 1985 г.е в експлоатация градската пречиствателна станция за отпадни води с капацитет  903 л/сек. 
Главните колектори в по – голямата си част са изградени. В града са изградени  112,32 км. главни колектори и улични канали, като е 
обхваната около 58% от дължината на уличната мрежа. Частично изградена канализационна мрежа има в селата: с. Поповци – 0,25 км, 

т.е. 1,14% канализираност и с. Яворец   -  1,20 км, т.е. 14,35% канализираност. 
В разработките за по–голямата част от града е приета смесена канализационна система 
Приоритет :Осъвременена градоустройствена основа на населените места; модернизирана инфраструктура и сграден фонд; 

газификация: осъвременена система за управление на отпадъците 

Цел: Осъвременяване на системата за управление на отпадъците 
Мярка: Интегрирано управление на отпадъците, съгласно новите здравно-хигиенни и екологични нормативни изисквания 
Проекти и дейности: Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за отпадъци на община Габрово, превръщайки го в 
регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна - 140 дка; Изготвяне, приемане и привеждане в действие на нова общинска 
програма за интегрирано управление на отпадъците в община Габрово с период на действие 2006-2016 г., вкл. въвеждането на 
организирана система за тяхното разделно събиране;  Оптимизация на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 

в община Габрово чрез поетапно обновяване на машинния парк, съдовото стопанство и разширяване териториалния обхват като цяло на 
организираната система; Поетапно закриване на нерегламентирани микросметища; Изграждане на трупосъбирателни ями на територията 
на община Габрово  

Мярка: Рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови  ВиК  мрежи и съоръжения 
Проекти и дейности: Водоснабдяване; Канализация; Корекция реки; Корекция дерета 
Цел: Съхраняване на биологичното разнообразие на територията на община Габрово и ефективно управление на защитените територии в 
нея 
Мярка: Съхранение на биологичното разнообразие на територията на общината и ефективно управление на защитените територии в нея, 
съгласно българското екологично законодателство 
Проекти и дейности: Почистване коритото на р. Янтра и р.Синкевица в частта им,  преминаваща през гр. Габрово; Изготвяне и 

приемане на План за управление на ПП “Българка”; Изготвяне и приемане на нови Лесоустройствен и Ловоустройствен  проект 

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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YN10Габрово2 Решение №238/30.08.2007г. 

На територията на община Габрово (респективно на гр. Габрово) източниците на замърсяване на въздуха се разделят на три основни 

групи: производствени – включват обекти, разположени в южната и северната промишлена зона, и обекти, които се намират до 

жилищни райони; транспортни; енергийни в т.ч. битови, свързани с получаване на топлоенергия 
При преминаването си през гр. Габрово е категоризирана като приемник II категория, чиято чистота се наблюдава и контролира от 
РИОСВ – В. Търново и Басейнова дирекция - Плевен. На Габровска територия са определени 2 бр. пунктове от НАСЕМ за контрол 

качеството на повърхностните води на р. Янтра (като хидробиологичен мониторинг), които се намират  при квартал Ябълка и след ПСОВ 

– Габрово. Категоризацията на повърхностните води в тези пунктове са: след квартал Ябълка – II категория; след ПСОВ Габрово – III 

категория.   Мониторингът на качествата на речните води обхваща общо 33 физико-химични показатели. По програмата на РИОСВ 

пробонабиранията от пунктовете са ежемесечни. 

Основната причина за замърсяването на речните води е силното антропогенно въздействие, на което е подложена р.Янтра като приемник 
на непречистени води (включващи дъждовни, битови и промишлени отпадъчни води). В гр. Габрово има 17 по-големи предприятия, 
които формират промишлени отпадъчни води. Всички те имат локални пречиствателни станции. Частично пречистените промишлени 

отпадъчни води на 14 от тях се заустват в градската канализация, а на останалите 3 – в река Янтра. Почти всички локални 

пречиствателни станции имат проблем с технологията на пречистване и експлоатация на съоръженията.  
В Габрово има изградена и пусната в експлоатация пречиствателна станция за пречистване на отпадъчните води на града (ГПСОВ). В нея 
постъпват водите на повечето промишлени предприятия и около 51% от битовите. Останалите се изливат директно в р. Янтра  или 

нейните притоци.  

Системата за централизирано сметосъбиране в общината обхваща около 61 000 души, което е 83% от нейния общ брой жители (за 
страната този процент към 2002 г. е 80). Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Габрово и селата: Жълтеш, Борики, 

Малини, Черневци, Кметовци, Трапесковци, Боженци, Драгановци и Яворец се осъществяват от фирма “Благоустрояване” ЕООД – 

Габрово, която е със 100% общинска собственост. В останалите по- малки селища жителите сами, със собствен транспорт извозват 
отпадъците си на градското депо или ги изсипват на терени, нарочени от години за селски сметища в същите населени места. Градското 
сметоразтоварище е разположено на 7 км. северозападно от гр. Габрово, в м. Равнището, землище с. Гръблевци, община Габрово. 

По данни на Държавно лесничейство “Габрово” на територията на община Габрово към 31.12.2004 г. има 6 /шест/ защитени територии, 

съгласно ЗЗТ (ДВ бр.133/1998г., доп. бр.78/2000г.), в т.ч. и един ПП “Българка”: Защитена местност (ЗМ) “Боженци”, ЗМ“Биляковец”, 

ЗМ “Люляците”, ЗМ “Соколски манастир”, ЗМ “Бостанчетата” . 

YN10Трявна1 -Територията на община Трявна е 255 кв.км. Община Трявна включва два града Трявна и Плачковци /кметство/ и 104 малки села, чието 
население е под 100 жители. 51% от земята е горски фонд (131 420 дка); 42% (107 634 дка)-селскостопански земи и 7 % (15 863 дка) от 
територията са населени места; 
- Полезни изкопаеми - от подземните богатства най- голям интерес представляват и са разработвани находищата на черни каменни 

въглища. На територията на общината е разположен и функционирал до 2004 г. рудник- “Лев”- Кръстец; 

- Водни ресурси - на територията на общината функционира един микроязовир с наименование “Трявна”.Година на въвеждане в 
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експлоатация – 1961 г.Залята площ-40 дка. Водосборен район - дере Хитревци.  На територията на общината извира и протича река 
Тревненска приток на река Янтра. Останалите водни течения на територията на общината са къси и с непостоянен дебит. Територията на 
общината е насечена от редица малки реки и дерета. На територията на общината има два минерални извора , които не са достатъчно 
проучени и изследвани;  

-Икономика - общинската икономика е с ниска рентабилност. Характерно е ниското ниво на техниката с висока енергоемкост. Степен на 
специализация в отраслите: машиностроене, металообработване, инструментално производство, производство на трикотаж, мебелното 
производство. Селско стопанство – неспециализирано, слабо развито, с  натурален характер и  възможности за специално производство; 

-Почви - като единствен значим източник на замърсяване с оловни аерозоли могат да бъдат идентифицирани моторните превозни 

средства с бензинови двигатели. Потенциално замърсени с олово са земи в крайпътните зони с ширина 15-25 метра;  
-Водоснабдяване - водоснабдителните системи за питейна вода в община Трявна обслужват 98% от населението. Само няколко отделни 

малки села (с общо население по –малко от 150 жители) се водоснабдяват чрез местни водоизточници и водоснабдителни мрежи, 

невключени в капитала на дружеството ВиК Габрово. Сравнително високите загуби на вода, дължащи се на амортизираната 
водопроводна мрежа, а също и на кражби чрез нелегални отклонения. Увеличаване на сезонното потребление и ползването на питейна 
вода не по основното си предназначение 
-Канализацията - непълна изграденос на канализационната мрежа и амортизирането на съществуващата канализация. Няма изградена 
ПСОВ Видът на канализационната мрежа е смесен тип, т.е. за отпадни и за повърхностни води. 

-Управление на отпадъците - общинското депо не отговаря на новите нормативни изисквания; относителния брой на терените, замърсени 

с битови отпадъци е все още голям; липса на организирана система за разделно събиране на отпадъците; липса на предприятия в региона 
за рециклиране на стъкло, пласмаси и др. отпадъци , което значително увеличава транспортните разходи и затруднява въвеждането на 
разделно събиране на отпадъците 
Приоритет: Осигуряване на устойчиво развитие на общината чрез запазване и разширяване на териториите с добро качество на 

околната среда 

Мерки: Проектиране и изграждане на канализации и пречиствателни станции; Преодоляване на водния дефицит подобряване 
качеството на питеините води; Изграждане на хидротехнически съоръжения за защита бреговете на реките от ерозия; Реализация на 
проекти за подобряване управлението на отпадъци; Въвеждане на система за повишаване  участие на обществеността за решаването на 
проблемите свързани с опазването на околната среда. 
Приоритет: Развитие  на техническата инфраструктура - модернизция на съществуващите системи за водоснабдяване и 

канализация, електроснабдяване, пътна и улична мрежа и изграждане на нов обект на техническата инфраструктура 

Мярка: Реконструкция на вътрешна водопроводна 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. 
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YN7Априлци1 -Общината е разположена на територия от 238 кв. км. Админстративен център на общината е гр. Априлци. Общината е съставена от 4 

населени места: град Априлци  и 3 села -  Велчево, Драшкова поляна и Скандалото. Една от характерните особености на община 
Априлци, че наред с постоянното население, сравнително висок е относитения дял на временно пребиваващите. Те вкючват: 
многобройните собственици с постоянно местоживеене в  други общини на вили и къщи за почивка, които са разположени на 
територията на общината;  туристопотока на територията на общината; 
-Защитени територии - непосредствената близост на общината до Националният парк “Централен Балкан” е едно от значителните 
преимущества на общината. В парка има 9 резервата с обща площ над 20 хил. хектара; 
- В общината са развити в една или друга степен редица отрасли на икономиката. Структуро определящи отрасли в частния сектор са 
туризма, индустрията (промишленост, дърводобив и дървопреработване, строителство и др.), търговията и услугите. Другите отрасли, в 
които участват малките и средните предприятия, организации и ведомства са: транспорт; съобщения; банки; селско стопанство; техническо 
обслужване и ремонт на автомобили; автомобилен товарен транспорт и др.; 
-В общината горският фонд  обхващ около половината от територията й. Те имат важно стопанско значение:  основно за дърводобивната 
промишленост, а в  последствие -  за дървопреработвателната  и мебелната промишленост;  за растенеевъдствто – производство на билки, 

гъби, диворастящи плодове и др.; 

-Състояние на водните ресурси - съществуващата водоснабдителна мрежа е остаряла и се нуждае от подмяна и 

реконструкция;Амортизираната водопроводна мрежа е причина за значителни загуби и питейна вода и за влошаване на нейните 
качества; Канализационната мрежа не е изградена, използват се преди всичко септични ями; Пречиствателните съоръжения за отпадъчни 

води са недостатъчни, което е причина за безконтролно изпускане на замърсени води в реките и причинява замърсявания на околната 
среда; Наличие на нерегламентирани сметища по поречията на реките; Нерегламентиран добив на инертни материали от речните корита; 
Приоритет: Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за устойчиво развитие  

Специфична цел 2: Развитие на водоснабдителната инфраструктура  

Мерки свързани със следните основни направления: Водоснабдяване - магистрални и разпределителни мрежи за питейно 

водоснабдяване; пречиствателни станции за питейна вода; язовири за питейна вода 
Специфична цел 3. Изграждане  на канализационна мрежа 
Мерки свързани с изграждането на канализационна мрежа 
Специфична цел 4. Изграждане и пречиствателни станции за отпадни води  

Мерки насочени към изграждането на пречиствателни станции  за отпадни води 

Специфична цел 5. Изграждане и подобряване на екологична инфраструктура  

Мерки свързани с: Общинска програма за опазване на околната среда и управление на дейностите по отпъдъците; третиране на 
отпадъци, консервация, ликвидация и рекултивация на нерегламентирани сметища; екопроекти 

YN11Антоново1 -Общината заема площ от 472 км2
. В пределите на Общината се включват нископланинската област “Сланник”, Антоновските 

възвишения, долината на Голяма река със западната и северозападната част на язовир “Ястребино” и долината на Стара река; 
- Водни ресурси - територията на община Антоново е сравнително бедна на водни ресурси. Това може да се обясни от една страна с 
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недостатъчните валежи, водопропускливите скали и силната нарязаност на терена, а от друга – с малките реки, които протичат тук. 
Изследваната територия се отводнява от Стара река и Голяма река. В североизточната част на Общината се намира язовир “Ястребино”. 

Той е най–големият в Търговишка област с обем 62.8 хиляди кубични метра, дължина до 5 км и 5 000 декара водна площ. Крайбрежието 
на язовира позволява устройването на плажни ивици, което в съчетание с риболова и с все още малко използваните възможности за 
водни спортове го превръща в привлекателна зона за краткотраен отдих. Община Антоново е бедна на плитки подпочвени води. 

Карстовите извори имат малък дебит и тяхното значение е свързано само с водоснабдяването на някои по–малки селища; 
-Почви - Почвите са слабо запасени с азот, фосфор и калий, а някои площи са с недостиг на микроелементи, молибден и др. 

Преобладаващи са площите с кисела реакция; 
- Гори - заемат над 30% от територията на Общината; 
- Водоснабдителни и канализационни мрежи - водностопанската система на община Антоново е представена от дейностите по 
водоснабдяване и канализация, както и дейността по използване и стопанисване на водохранилищата. На територията на Общината има 
една пречиствателна станция за питейни води – с. Ястребино. 

Водоснабдяването на населените места и стопанските обекти се осъществява от "ВиК" АД - гр.Търговище, експлоатационен район – 

гр.Антоново. Съществуващите водни запаси не осигуряват нормално водопотребление за битови и производствени нужди. Водоснабдени 

са 58 населени места. Вътрешната водопроводна мрежа е с дължина 181 км., а външната с дължина 105 км. или общо 286 км. Общите 
загуби на вода в системата са 61.65% и са главно за сметка на амортизираната и неефективно изградена преносна мрежа. Канализацията в 
община Антоново е с ниска степен на изграденост. Липсват съоръжения за отвеждане и пречистване на отпадните води. Канализационни 

мрежи съществуват само в три от населените места в Общината: Антоново, Стеврек, Трескавец; 

-Депа за твърди битови отпадъци - особено тревожен е проблемът с третирането на битовите отпадъци. Само за град Антоново е 
изградено депо за твърди битови отпадъци по съвременна технология. За останалите села проблемът по управление на отпадъците е 
много сериозен. Поради липса на средства и техника не се извършва техническа рекултивация (запръстяване). В района на Общината 
няма изградени инсталации за обезвреждане, изгаряне и компостиране на отпадъци. В Общината е изградено едно сметище за ТБО в 
с.Семерци, отговарящо на изискванията на Наредба №13 с площ от шест декара. Останалите отпадъци се изхвърлят в 29 

сметоразтоварища; 
-Състояние на околната среда - територията на Общината е с добра екологична характеристика. Няма значими източници на 
замърсяване. Екологичното състояние на въздуха, водите и почвите е добро. Налице са значителни екологично чисти територии; 

-По отношение структурата и развитието на промишлеността в обхвата на Търговищка област Антоново се определя като община с ниска 
и много ниска степен на промишлено развитие. Водещи производства са преработката на хранителни продукти и металообработването. 

Основни производствени фирми, работещи в Общината: Завод за пътни знаци и съоръжения. Единственото предприятие в България за 
производство на пътни знаци и съоръжения; “Биопрограма” ЕООД – изкупуване на билки и заготовка; 
- Селско стопанство - обработваемата земя, която съставлява 37% от общата територия на землището се използва пълноценно и е 
запазена екологично чиста. Поради географското положение и вида на района преобладават гори, мери и пасища. Това предполага 
приоритетно развитие на животновъдство и някои видове трайни насаждения. Животните се отглеждат в личните дворове на 
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населението;  

Приоритет:  Подобряване и модернизация на техническата и социална инфраструктура и повишаване конкурентноспособността 

на общинската икономика 

Специфична цел:.Развитие и модернизация на физическата инфраструктура (подобряване на водоснабдителна, канализационната 
мрежа и екологична инфраструктура; екосъобразно управление на отпадъците; рекултивация на замърсени и ерозирали земи и терени, 

предотвратяване на бедствия и аварии) 

Източници на финансиране: Държавен бюджет; Общински бюджет; Фондове и програми на европейския съюз; Международни 

програми. 

YN11Омуртаг1 -Полезни изкопаеми - община Омуртаг е бедна на полезни изкопаеми. Не са разкрити находища на минерално-суровинни източници с 
важно стопанско значение. На няколко места в общината има находища на глини и на строителни (инертни) материали, които не се 
експлоатират; 
-Водни ресурси - речната мрежа  в териториалния обхват на община Омуртаг  включва участъци от основните отводнителни артерии – 

р.Тича  и Голяма река. Първата е приток на р.Голяма Камчия, а втората – на р.Янтра. Притоци на Голяма река (водеща началото си от 
водослива на Птичевска река и Хилядата дола) са Великденска река, Долната река, а на р.Тича – малките реки Гюрла и Усойката.  На 
територията на община Омуртаг се намират няколко язовира. Тук попадат  част от яз.„Ястребино” и микроязовирите в землищата на 
гр.Омуртаг и селата Камбурово, Беломорци, Кестеняво, Горно Козарево, Царевци и  Красноселци. С по-голям обем са язовирите 
„Омуртаг” (1,24 млн. м3

 водна маса) и „Красноселци” (3,16 млн. м3
); 

- Поземлени ресурси - земеделските земи са с най-голям абсолютен размер и относителен дял в структурата на поземлените ресурси на 
общината. На тях се падат 67,4% от цялата площ на общината. Те са със своя вътрешна структура, като от общия им размер, 

обработваемата площ заема 69,4%, а необработваемите площи – 31,6%. На второ място по размер на площта са териториите, заети от 
горския фонд. На тях се падат 23,9% от територията на общината. Останалите територии, заети от Фонд населени места, от водни 

течения и водни площи и др. са с по-малък относителен дял от общата площ на общината;    
-Селско стопанство - специализацията в растениевъдното производство е в отглеждането и производството предимно на зърнени култури 

(пшеница, царевица, ечемик, овес, ръж), на технически култури (тютюн и слънчоглед), на картофи и др. Трайните насаждения са от 
овощия (сливи, вишни, череши и от по-слабо застъпените насаждения от круши) и ягодоплодни култури (ягоди и малини). 

Животновъдството в община Омуртаг е с многоотраслов характер. Отглеждат се говеда, овце, кози, птици. животновъдството е развито 

основно в частния сектор – в семейното стопанство и в някои от земеделските кооперации; 

-Промишленост - текстилната промишленост е свързана с дейността на няколко производствени структури, работещи основно по 

поръчка и на ишлеме (ЕТ “Елица 49”, “Елиза – МОД” ООД, “М - Трико” ООД, ЕТ “Петра”,  “Сателит 3”ООД и ЕТ “ЕИ-СИ”). Отрасъл 
„Производство на храни, напитки и тютюневи изделия” през 2003 г. е с висок размер на произведената продукция. Той е представен от 
производства в сферата на млекопреработването (мандра “СиВиЕс”ООД гр. В.Търново), месопреработката (ЕТ “Стезис” гр. Омуртаг), 
мелничарската промишленост и хлебопроизводството и др. Отрасъл „Производство на изделия от каучук и пластмаса”, е свързан 

основно с производството на чехли (“Бомеранг – Слипер” ООД, “Интер – BG” ООД и  ЕТ “ЕСПА-2005”); 
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- Водоснабдяване на населените места - водоснабдителната инфраструктура в общината осигурява централизирано водоснабдяване на 
населението от преобладаващата част от населените места. Без такова са само 4 села. Водопроводната мрежа е изграждана в 
продължение на много години. Дългият срок на експлоатация е причина за нейното физическо износване и за появата на сериозни 

проблеми със загубите на питейна вода още при преноса и преди достигането до потребителите. По експертни оценки около 90% от 
водопроводната мрежа е с изтекъл срок на годност. По отношение на материала, от който са изградени магистралните водопроводи се 
констатира, че част от тях са от метален, а друга – от азбестово-циментов тип. Металните тръби са с напреднала фаза на корозия, а 
азбесто-циментовите също са амортизирани. Водопроводните отклонение са от поцинковани тръби,  които също са подложени на 
ускорена корозия. Тези особености на водопроводната мрежа, оказват влияние за многобройните аварии на системата, за появата на 
сериозни течове, които увеличават сериозно загубите на питейна вода. Пак по експертни разчети, загубите на вода по самата мрежа са 
около 60-65%. По такъв начин се очертава и определен недостиг на вода, определен на около 40 хил. м3

  месечно само за гр. Омуртаг. 
Недостигът на вода е през периода юли-октомври, което налага въвеждане на режимно водоподаване в общинския център; 
- Канализация - канализационна мрежа е изградена само в общинския център. Тя е създавана в продължение на много години при 

отчитане на различни стратегически виждания за нейното развитие. Това е дало отражение върху нейната конфигурация (пространствена 
ориентация), върху оразмеряването на колекторите, характера на наклоните и т.н. Проблемите за пречистването на отпадните води 

възникват през последните 2 десетилетия и се превръщат в един от общинските приоритети в тази сфера. Част от периферните селищни 

територии на гр.Омуртаг са с частично изградена канализационна мрежа, което изисква провеждане на реални инвестиционни действия 
по разширяване на канализационната мрежа;  
-Околна среда - състоянието на околната среда в община Омуртаг се  характеризира като слабо увредено от човешката намеса. Това 
състояние   е пряко свързано с по-ниското равнище на  урбанизираност на територията, в по-слабата интензивност на експлоатация на 
ресурсите й, стагниращото развитие на промишлеността, традиционните методи на земеделско производство, което не уврежда 
състоянието на почвите и водите и т.н. На територията на общината няма  защитени местности и природни забележителности, изискващи 

особени режими на ползване и защита. В общинското сметище се изхвърлят твърди битови, строителни и промишлени отпадъци. 

Системата за събиране и извозване на ТБО е организирана само за града; 
Приоритет: Модернизация и развитие на инфраструктурата с оглед засилване конкурентноспособността и подобряване на 

жизнената среда 

Мерки:Подобряване водоснабдяването на населените места чрез изграждане на допълнителни съоръжения и ремонт и реконструкция на 
амортизирани водопроводи; Доизграждане на канализационната мрежа и осигуряване пречистването на отпадъчните води чрез  
изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура; 
Приоритет: Устойчиво развитие на селищната мрежа и екологизация на средата 

Мерки:Контролиране на събирането и обезвреждането на твърдите битови отпадъци; Въвеждане на съвременни технологии за третиране 
и обезвреждане на отпадъците; Екологичен мониторинг - изграждане на система за непрекъснато следене на замърсяването на въздуха, 
водата и почвата; 
Източници на финансиране: Община, Държава, Фондове ЕС, друга помощ и Частни средства 
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YN12Сливен1 Решение  855/23.02.2006г. 

- Община Сливен е с площ 1 366,6 км 
2
 и 49 населени места, от които 2 града. В структурата на поземления фонд на общината 

преобладават земите за земеделско ползване. Те заемат 52.0% от цялата й територия. Горският фонд обхваща 40.0% от общината, а на 
фонд “Населени места” се падат 3.5%; 

-Полезни изкопаеми - община Сливен е сравнително бедна на рудни полезни изкопаеми. В землището на с.Струпец е единственото 

находище на кварцит за динасов огнеупор, но добивът е почти прекратен поради намаленото търсене. В землището на с. Голямо Чочовен 

е проучен кварцит за феросилиций. Добив засега не се извършва. На територията на общината се разработват горнокредни черни 

въглища. Запасите се изчисляват на милиони тонове, но сложното нагъване и разкъсване на въглищните пластове (поради тектонически 

причини) затруднява въгледобива; 
-Водни ресурси - основен воден ресурс е река Тунджа, с водосборен басейн около 7880 км². Голямо богатство представляват обилните 
грунтови води в алувиалните отложения на Тунджа и притоците й. На река Тунджа е изграден язовир Жребчево, който е с обем над 400 

млн. м³ и се използва предимно за напояване. По поречието на река Асеновска е изграден язовир Асеновец, който е основният 
водоизточник за гр.Сливен. В района на община Сливен има и минерални извори. С най-важно значение са Сливенските минерални 

бани; 

- Структуроопределящи отрасли на общинската промишленост - текстилна промишленост, хранителновкусова промишленост, 
машиностроене, електропромишленост, информационни технологии, химическа промишленост, дъропреработване и производство на 
мебели, строителство; 

-Селско стопанство – в общия баланс на територията на община Сливен земеделските територии обхващат 709 630 дка 52% от общата 
територия на общината (1 366 628 дка). Застъпените култури  са пшеница, слънчаглед, ечемик, царевица, праскови и грозде. 
Живодновъдство – преди всичко в малки стопанства за задоволяване на домакинствата; 
- Водоснабдени са всичките 49 населени места на Сливенска община. Изградена е общо 583 км вътрешна и 312 км външна водопроводна 
мрежа. Съществуващата водопроводна мрежа се нуждае от реконструкция. Голяма част от тръбите са етернитови, което е предпоставка 
за чести аварии и загуба на питейна вода. Водопроводните поцинковани отклонения в основната си част са изградени преди около 30 

години и поради амортизация също създават предпоставки за аварии. Тръбите се нуждаят от подмяна, с което ще се намалят загубите на 
питейна вода от течове. Недостиг на питейна вода има в следните населени места:с.Новачево, с.Градско, с.Бяла, с.Раково, с.Ичера. На 
територията на общината няма изградени пречиствателни станции за питейни води. През периоди на залпово вливане на повърхностни 

води в чашата на язовир “Асеновец”, водата в язовира не отговаря на показателя перманганатна окисляемост (ПО) и тогава се налага 
частично или пълно изключване на водоподаването към гр.Сливен; 

- Канализационната мрежа е развита предимно в градовете на общината. В останалите населени места се използват септични кладенци и 

попивни ями, което води до влошаване на качествата на питейните води. Отпадната вода се провежда до Пречиствателна станция за 
отпадни води само в гр. Сливен, но са необходими инвестиции за доизграждане, оборудване и реконструкция на съществуващите 
мощности; 

- Околна среда - Община Сливен се характеризира с благоприятна екологична обстановка. Природогеографските дадености и 
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историческото структурно развитие на общинската икономика не е довело до концентрация на производства (тежка химия, металургия), 
които системно и трайно да оказват вредно влияние върху околната среда. Като евентуални потенциални замърсители се явяват ТЕЦ 

Сливен , “Миролио България”АД, “Декотекс” АД, “Колхида” АД, “Вини” ЕООД, “Керамик” ЕООД и др. Приоритетен проблем е също 
третирането на отпадъците на територията на община Сливен включващо: липса на организирано сметосъбиране от всички населени 

места в общината, в резултат на което са създадени множество незаконни сметища; изчерпване на капацитета на съществуващото 

сметище за гр.Сливен; 
Пприоритет: Подобряване качеството, развитие и модернизация на техническата инфраструктура, като фактор за стабилизиране 

на икономическите и социалните процеси в населените места на общината 
Цел: Развитие на водоснабдителната, канализационната инфраструктура и хидромелиорациите 
Приоритет: Опазване на околната среда, устойчиво използване на природните ресурси и осигуряване на благоприятна, 

здравословна и стимулираща развитието жизнена среда в община Сливен 
Цели: Запазване на благоприятните тенденции в екологичната обстановка на общината; Ликвидиране на вредните последици от 
замърсяващите производства и ерозията на почвата; Въвеждане на система за ефективно управление на отпадъците; Решаване на 
проблемите с качеството на питейната вода на гр.Сливен; Създаване на система за изследване на влиянието и контрол за прилаганите 
пестициди и химикали в аграрния сектор върху почвите, водите и жизнената среда; Реконструкция и модернизация на градската 
пречиствателна станция за отпадни води; Модернизация на елементите на селищната среда; Разработване и изпълнение на планове за 
управление на защитени територии, защитени видове и защитени зони; Създаване на система за екологичен мониторинг и мониторинг 
върху устойчивото използване на природните ресурси и на ефективна инфраструктура за опазване и възстановяване на околната среда; 
Източници на финансиране: Национално съфинансиране (Държавно- Републикански бюджет, Общински бюджет, Държавни търговски 

дружества и Частни търговски дружества), Европейски съюз (Структурни фондове),  друго безвъзмездно финансиране и привлечени 

средства от заеми 

YN12Котел1 Води - състоянието на водите в Община Котел е в нормите по БДС, което се дължи на отсъствието на промишлени отрасли.Всички води 

в микрорайона без изключение са варовити.Реките се характеризират с непостоянен воден режим. Питейна вода - за момента питейната 
вода в Община Котел е в границите по БДС и е годна за пиене; Отпадни води - в Община Котел не съществува станция за пречистване на 
отпадни води.Отпадните води в града и селата се заустяват в реките преминаващи през тях,което е съгласувано с МОСВ; 

 Приоритети-  Недопускане влошаване Качествата на водите предназначени за пиене от вече реално съществуващото състояние - 

Осигуряване на бактериално безопасна вода за населението - Предотвратяване замърсяването на водите с опасни вещества - Наблюдение 
и Контрол на Качествата на повърхностните и подземни води, съгласно регламентираните от ЕС Критерии и методи.  

Действия: Реконструкция на канализационната и водопроводната система на гр. Котел, както и изграждане на такава в районите , в 
които все още липсва. 
Реконструкция  и развитие  на  водоснабдителната  и канализационната  мрежа - Основната цел на Община Котел за развитието на  
инженерната инфраструктура е развитие на водоснабдителната система, гарантиращо необходимите водни количества на питейна вода 
за населението, доизграждане на канализационната мрежа и въвеждане на съвременни средства за третиране на отпадъчните води. 
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Приоритет 1. Проектиране и реконструкция на В и К мрежи 

1.1. Реконструкция на В и К мрежи и изграждане на ПСОВ в гр. Котел; 

Срок: март 2010 г. 
Очаквани резултати: Подобряване на средата 
1.1. Реконструкция на В и К мрежи и изграждане на ПСОВ  в с.Градец 

Срок:12.2011 г. 
Очаквани резултати: Подобряване на средата 
1.2. Реконструкция на В и К мрежи,външен водопровод и напорен резервоар в с.Тича и В и К  в с.Кипилово; 

Срок: юни 2012 г. 
Очаквани резултати : Подобряване на средата 
1.3. Реконструкция на В и К мрежи и изграждане на ПСОВ в с.Ябланово 
Срок:12.2012 г. 
Очаквани резултати: Подобряване на средата 
1.5. Изграждане на В и К в с.Малко село, с.Седларево  и др. 

Срок:12.2014 г. 
Очаквани резултати: Подобряване на средата 

YN11Попово1 -Общата територия на общината е 832,9 кв.м. Природни ресурси - от суровинно-минералните ресурси най-големи са запасите от креда и 

глина. Глините са мергилни /находището се намира на територията на гр.Попово/, наносни /района на с.Славяново/, червени глини 

/находище край с.Водица, като запасите се отчитат като неограничени/, мергели край с. Светлен, а хидроложките и минно-технически 

условия на находището са благоприятни за организиране на открит начин на експлоатация. Наличните водни количества на територията 
на общината са формирани от повърхностни и подземни води. Територията се отводнява от реките Черни Лом, Малки Лом, Голяма река 
и техните притоци. На територията на общината са установени следните видове подземни води: пукнатинно-пластови, карстови, 

грунтови и склонови води. Минерални извори на територията на община Попово - на територията на община Попово натурална 
минерална вода се добива от минерален водоизточник Сондаж № Р-2 «Водица»; 

-Баланс на територията - по отношение на баланса на територията община Попово се отличава с висок дял на земеделските територии 

71.3% , делът на населените места и урбанизираните територии е 3.5% горските територии в общината са 22.0% и добив на полезни 

изкопаеми -1.5%;. 

-Структура на икономиката - производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия – 30.4%; търговия; ремонт и 

техническо обслужване на МПС, лични вещи и стоки за дома – 20.5%; производство на текстил и изделия от текстил – 19.6%; селско, 

ловно и горско стопанство – 14.4%; производство на машини и оборудване – 3.9%; транспорт, складиране и съобщения – 2.6%; 

строителство – 2.3%; 

-Селскостопанският фонд в община Попово е в размер на 435801дка и е разпределен както следва: обработваема земя – 319202 дка; мери, 

пасища, ливади – 70991 дка; пустеещи земи – 39743 дка; трайни насаждения – 5865 дка; 
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-Приоритетно място в растениевъдството в община Попово заемат зърнените, техническите и фуражните култури, следвани от трайните 
насаждения и зеленчуците. Основните зърнени култури застъпени в общината са пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица; 
-Водоснабдяване - всички населени места на територията на общината са водоснабдени Водоизточниците са от плитки подпочвени води 

силно влиящи се от атмосферните условия, дълбоки сондажи от Валанжска вода и вода от терасите на река Дунав. Състоянието на 
водопроводната мрежа е под средните стандарти за страната. Тя е силно амортизирана. Лошата поддръжка е довела до ниска 
ефективност на системата и тя реализира загуби от порядъка на 70-75% от произведената вода. Приблизително около 80 % от тези 

загуби са от течове, което повишава цената на питейната вода. Амортизираната водопреносна мрежа е причина за значителни загуби на 
питейна вода и за влошаването на нейните качества. В промишлеността се използват големи количества вода с питейни качества, поради 

липса на технологии за пестене на вода. Обеззаразяването на питейната вода на всички водоизточници се извършва посредством хлор 
– газ, натриев хипохлорид, хлорна вар и с шурхлор на таблетки за малките водоизточници. За водоизточниците с постоянни отклонения 
от БДС – вода за пиене по показател “нитрати”, е необходимо да се изготви проект за санитарно охранителните зони придружен с 
хидрогеоложки доклад; 

-Хидромелиорации - на територията на Община Попово има добре изградена и ефективна напоителна система. Чувствителен дял във 
водния баланс на общината са изкуствените водоеми. Изградени са 10 броя микроязовири за хидромелиоративни цели и риболов; 
-Канализация - изграждането на канализационните системи в населените места в Община Попово изостава. От всички населени места в 
общината единствено в град Попово канализационната система е в по-завършен етап на изграждане. Една част от населените места са 
частично канализирани –предимно централните части. Използвани са септични ями, попивни кладенци или директно заустване в близък 
приемник. Отпадните води от градската зона се състоят от комбинация от потоци от битови отпадни води и отпадни води от търговски и 

промишлени обекти, заедно с дъждовни води и инфилтрация от почвата около канализационните тръби. Във всички канализационни 

системи попадат известни количества дъждовни води; 

Приоритет:Развитие и модернизация на инфраструктурата като фактор за засилване на местната конкурентоспособност и 

привличане 

на инвестиции. Доизграждане и развитие на местната инфраструктура за опазване на околната среда 

Мерки: Рационално използване и ефективно управление на водните ресурси, подобряване на водоснабдителната система и качеството на 
питейната вода; Доизграждане на канализационната мрежа и интегрирано управление на отпадните води; Осигуряване на ефективно 
управление на отпадъците 
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. 

YN11Търговище1 -Община Търговище заема площ от 840,5 кв. км. Земеделските територии заемат общо 564 488 дка, като обработваемата земя в 
земеделските територии е с обща площ 468 173 дка. Най-голям дял заемат нивите – 426 372 дка, изградените поливни площи възлизат на 
50 556 дка, годни за напояване са 45 563 дка (90%), а 4993 дка са с частично или напълно разрушени съоръжения. Горските територии 

включват площта на държавния горски фонд и заемат 196 714 дка, а населените места и другите урбанизирани територии заемат 55 232 

дка площ. Водните течения и водни площи са с относителен дял 1,8%,  с площ 15 420 дка, от тях най-голяма площ заемат язовирите и 
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каналите – 9484 дка, следвани от реките – 5453 дка. Териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци са с най-малка площ 

- 779 дка, а площта на териториите за техническа инфраструктура е 7893 дка; 
-Полезни изкопаеми - територията на общината е бедна на рудни полезни изкопаеми, но е богата на промишлени находища от скални 

материали, глинест мергел и червена глина. Варовици, пясъчници и мергели има в районите на гр.Търговище, и селата стража, кралево, 

лиляк, пролаз, цветница. В районите на гр.Търговище, с.Александрово и с.Пробуда има запаси от 1,8 млн.куб.м глинест мергел за 
производство на тухли и керамика. 
-Водни ресурси - Община Търговище е сравнително бедна на водни ресурси. В нея са разположени изворните области на реките Черни 

Лом и Малки Лом. Територията на общината се отводнява от р.Врана (с притоците й), и р.Вардунска. Реките са маловодни, с малки 

водосборни басейни. Речният отток е непостоянен. всички реки имат снежно-дъждовен режим. пълноводието е характерно само за 
пролетния сезон, в зависимост от топенето на снежната покривка и настъпването на валежния максимум. През лятото част от реките 
пресъхват. Основна част от територията, заета от “водни течения и площи” (15 420 дка), се формира от девет язовира. Рационално се 
използват водите на търговищкия минерален извор “Боаза”. Водата от него е алкална, хладка, без мирис, с приятен вкус и голяма 
лековитост; 
-Селското стопанство - е база на преработвателната индустрия и важна съставна част от икономиката на община Търговище. 
Растениевъдството е един от основните подотрасли на земеделието в общината. земеделските територии заемат площ от 474 537дка. 
Основните култури  са пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица. те заемат 55.0 % от земеделските територии; 

-Хидромелиорации - изградените поливни площи  са 45 563 дка, от които годни за напояване са 37 727 дка, или 82.8 % от поливните и 8.0 

% от земеделските площи. Културите, отглеждани върху годните поливни площи, са зеленчуци, царевица и трайни насаждения;  
-Защитените територии са с обща площ 27,7 ха (0,1% от територията на горския фонд на общината). От тях 26,8 ха са защитени 

местности и 0,9 ха – природни забележителности;  

-В промишлената продукция на община Търговище през 2003г. водещи отрасли са производство на хранителни продукти, 

безалкохолни и алкохолни напитки – 71,1%, производство на текстил и изделия от текстил – 13,3% и производство на 

изделия от каучук и пластмаса – 7%; 

-Водоснабдяване - община Търговище се водоснабдява основно от яз. “Тича", разположен на територията на община Преслав. Най-

големият консуматор на питейна вода в общината е гр.Търговище, който получава нормално водоподаване през всички сезони на 
годината. Съществуващата водопроводна мрежа на града е 121 км като близо 80% са с изтекъл срок на годност и много течове. Общата 
вопроводна мрежа на общината е 1 416 км, от които външни водопроводи – 537 км и вътрешна водопроводна мрежа 880 км. Всички 

населени места имат външно и вътрешно водоснабдяване, но само в 20 от тях е осигурена вода в рамките на норматива – 100%. За 
останалите населени места е осигурена вода от 32% до 70% поради спада на дебитите на плитките водоизточници и голямата 
амортизация на вътрешните водопроводни мрежи. Проблеми: голяма част от водопроводната мрежа е амортизирана; водоизточниците са 
плиткоподпочвени каптажи и дренажи, които се влияят от атмосферните условия и при драстичните засушавания в последните години 

подаването на вода преминава на режим; 

-Канализация - канализационна мрежа е изградена само в град търговище – смесена, гравитачна и изпълнена от бетонови и 
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стоманобетонови тръби. Канализационната мрежа в общината включва 10 км колектори и 114 км разпределителна мрежа, като степента 
на изграденост е 77,7%. Големи участъци от главните и свързващите колектори не са завършени. Мрежата е амортизирана и създава 
редица проблеми – колекторите са неправилно оразмерени, има участъци с обратен наклон, което ги прави постоянно претоварени и 

нефункционални, поради което се наблюдава изпускане на отпадъчни води в сухо време през преливниците в реките. Освен това 
инфилтрацията на подпочвените води е значително висока. Отпадъчната вода се влива гравитачно в двата главни колектора, които 
минават от двете страни на река врана към предложената площадка на ПСОВ и още не са завършени. Главният колектор 11 от северния 
бряг на реката свършва на 1050 м преди площадката, а главният колектор 2 (на южния бряг) свършва точно до площадката. 
Пречиствателната станция за отпадни води на Търговище предстои да бъде изградена; 
-Въздух - основен замърсител от индустрията е завод “Енергия”. Основни източници на емисии са цехът за оловно производство и 

паровата централа. При функционирането си останалите промишлени производства оказват минимално негативно влияние върху 
качествата на елементите на обкръжаващата среда: атмосферен въздух, води, акустичен режим. Една от причините за занижено качество 
на въздуха в община Търговище е и замърсяването от автомобилния транспорт. Основен замърсител на атмосферния въздух в селищната 
среда е прахът, който се получава от отоплителните инсталации на някои предприятия и битовото отопление през зимния сезон, както и 

горивните процеси в индустрията. Това води до изпускане в атмосферата на наднормени количества прах, сажди, серен двуокис. В 

перспектива решаването на проблема е с газификацията на обществените и жилищни сгради, на промишлените зони;  

-Замърсяване на водните ресурси  - основните замърсители на р.Врана са производствените предприятия  “Енергия” АД Търговище, 
канализационната мрежа на гр.Търговище (всички отпадъчни води от домакинства и промишлени предприятия в града се заустват в 
реката), асфалтовата база в с.Лиляк, бетонов възел в гр.Търговище, мандрите в с.Давидово и с.Съединение и др., които периодично 

замърсяват реката по показателите цвят, амониев и нитратен азот, олово и нефтопродукти. В община Търговище няма изградени 

селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, което е причина за безконтролното изпускане на замърсени води в реките и 

причинява замърсявания на околната среда. 
-Отпадъци - организирано сметосъбиране се осъществява за гр.Търговище. Депото за битови отпадъци е изградено на 13 км югозападно 
от гр.Търговище, в землището на с.Пайдушко и заема площ от 30 дка. Капацитетните възможности по проекта са за вместимост на 393 

800 куб. м отпадък. депото започва да функционира през 1996 г. и ще бъде експлоатирано до 2014 г. На територията на всички останали 

населени места в общината съществуват законно отредени, но неконтролирани и неоградени сметища. В покрайнините на населените 
места повсеместно има създадени и незаконни сметища, замърсители на почвата и водите; 
Приоритет: Изграждане на качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и съхранена екология 

Мярка: Подобряване водоснабдяването на населените места чрез изграждане на допълнителни съоръжения и ремонт и реконструкция на 
амортизирани водопроводи: подмяна на водопроводните съоръжения в град Търговище; подмяна на водопроводните съоръжения в 
селата на общината; допълнително водоснабдяване на с.Черковна; допълнително водоснабдяване на селата от водоснабдителна система 
“Цветница” - с.Божурка, с.Братово, с.Пайдушко, с.Цветница; допълнително водоснабдяване - с.Подгорица 
Мярка: Доизграждане на канализационната мрежа и осигуряване пречистването на отпадъчните води чрез изграждане на псов и 

довеждаща инфраструктура 
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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. 

YN8Борово1 

 

Решение № 218/ 27.07.2005г. 

-Общината се състои от 7 населени места: гр. Борово - общински център; пет кметства - селата Обретеник, Екзарх Йосиф, Батин, Горно 

Абланово и  Брестовица; едно населено място с население под 500 жители - с.Волово.  Общината е разположена върху 245, 3 кв.км, което 

е малко повече от 0,222 % от територията на страната. Обработваемата земя е 127844 дка. От тях: зърнени растения – 85960 дка; лозя – 2 

820 дка; овощни градини - 110 дка; ливади - 38954 дка. Горите заемат  1067 хектара площ; 

-Промишленост - на територията на общината осъществяват дейност едно общинско предприятие "Борово"ЕООД, частните фирми - 

"Трико" ООД за производство на мъжки, дамски и детски чорапи; "Тим" за производство на дамски чорапогащи, ПТК  "Елкон" за 
производство на ел.контакти, разклонители и др. елматериали; "Икон" ЕООД за производство на надувни изделия; ЕТ “Контекс” за 
мъжка и дамска конфекция, “Спирала”- за трикотажни изделия;  ЕТ “Сонипа-Г” и ЕТ“Валентин Панайотов” за месодобив и 

месопреработка, ЕТ “СИ–ПО – Пламен Пенев” за международен товарен транспорт и 95 други еднолични търговци. 

Структуроопределящи са производството на чорапи, чорапогащи, конфекция, месодобив и месопреработка. Традиционни отрасли за 
общината са шивашката промишленост и селското стопанство /пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед/, където и делът на заетите е най-

голям; 

-Селско стопанство - на територията на общаната функционират 11 земеделски кооперации в седемте населени места. 
Структуроопределящо за растениевъдството е зърнопроизводството /пшеница, ечемик и царевица/. От техническите култури най-голям е 
делът на площите със слънчоглед. Трайните насаждения, зеленчуците и други култури заемат общо  12,74% от обработваемата площ. 

Тенденцията от последните години  е намаляване на зърнените култури и увеличаване на площите със слънчоглед. От животновъдството 
се развиват говедовъдство,  дребен рогат добитък , свине и птици; 

-Питейно-битово водоснабдяване - общината разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници. Изградената 
водоснабдителна мрежа покрива уличната мрежа почти 100 %. Част от нея, обаче, е морално и физически остаряла и се нуждае от 
реконструкция. Водоснабдяването се осъществява от местни водоизточници и от  водоснабдителната система Батин-Две могили. 

-Отвеждане и пречистване на отпадъчни води -изграждането на канализационна система за отпадъчни води в гр.Борово започва още през 
80-те години на миналия век. През 1999 г. и 2002 г. са изградени още два участъка от канализацията на южния квартал. Дължината на 
изградената канализационна мрежа в гр.Борово е  около 6700 м. Частична канализация има изградена и в селата Екзарх Йосиф и Горно 
Абланово. В останалите населени места се използват септични ями и попивни кладенци, което води до влошаване качеството на 
подземните води. В гр.Борово от 2004 г. започна изграждането на Пречиствателна станция за отпадъчни води, чието окончателно 
завършване и пускане в експлоатация е през 2005 г. В останалите населени места на общината липсват пречиствателни съоръжения на 
отпадъчни води, коато води до неконтролируемо замърсяване на водните басейни; 

-Хидромелиорации - на територията на община Борово има изградена система за напояване на селскостопански площи. Поливни площи 

има в пет от съставните села – в Батин 1300 дка, в Брестовица – 5740 дка, във Волово – 2455 дка, в Е. Йосиф – 4989 дка и в Обретеник – 

1753 дка. Общо за общината 16207 дка. Водоизточници са р. Янтра, от която могат да се напояват 8165 дка и река Дунав за напояване на 
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8042 дка. Системата е изградена през 1969-1971 г. , но повече от 12 години не се използва, тъй като голяма част от съоръженията са 
разрушени или липсват; 
-Управление на отпадъците - депата, обслужващи населените места, не отговарят на нормативните изисквания и експлоатацията им 

създава редица проблеми – разпиляване на отпадъците от вятъра, горене на отпадъци, свободно движение на хора и животни на 
територията на депата, замърсяване на прилежащия терен. Специално за депото в гр.Борово не е избрано най-доброто местоположение, 
тъй като цялото количество на инфилтрата дренира през тялото на депото и зауства в близкото дере;  
Приоритет: Повишаване качеството на живот на населението в общината 

Мерки: Обновяване на базовата инфраструктура в общината и подобряване на жизнената и околната среда; Доизграждане на 
канализационната мрежа в гр. Борово 
Приоритет: Интензивно сътрудничество  между съседни общини в рамките на областта и ТГС с Р. Румъния за решаване на общи 

социално-икономически проблеми 

Мерки: Иницииране на проекти с надобщинско значение; Решаване на общи или идентични проблеми на общината и съседните  
погранични райони чрез ТГС 

Източници за финансиране: Вътрешни : вътрешно централизирано финансиране предимно чрез републиканския бюджет при 

изпълнението на национални програми , целеви субсидии и др.; чрез общинските бюджети- при изпълнението на проекти, със средства 
от частни финансови ресурси или смесени / публични и частни/, чрез банкови заеми. Външни : - от международни финансови 

институции, фондовете на ЕС и други външни донори. 

YN7Ловеч1 Виж VT7Ловеч1 

YN7Троян1 Виж VT7Троян1 

YN7Троян4 Виж VT7Троян4 

RL8Русе1 -Община Русе е разположена в Североизточна България на високия десен бряг на р.Дунав. Селищната мрежа на общината включва 13 

населени места – 2 града – общинският център Русе и от 2006 г. гр.Мартен и 11 села;  
-Водният ресурс на Община Русе се базира  най-вече на водите на река Дунав. Стопанското ползване на р.Русенски Лом е 
ограничено поради битовото и промишлено замърсяване и каньоновиднотото й поречие. В чакълесто-песъчливите отложения в терасата 
на река Дунав са акумулирани подземни води, които са в пряка хидравлична връзка с водите на реката. Голямата част от територията на 
града се характеризира с много дълбоко залягане на нивото на подпочвените води, на дълбочини 20 – 25 метра. По тази причина те не 
могат да оказват практически каквото и да било влияние на строителството  и експлоатацията на сгради и съоръжения в т.ч. и на 
канализационните мрежи. В участъците с високо водно ниво трябва да се прилагат хидроизолационни мероприятия за всеки конкретен 

случай; 

- Основен природен ресурс за поддържане на биоразнообразието в региона на Русе е река Дунав. Типовете  природни екосистеми са 
изключително разнообразни. От  1950г. на река Дунав и неговите притоци са построени стотици изкуствени басейни, с цел регулиране 
на наводненията, добиване на електро енергия, корабоплаване, напояване, използване на вода за битови и промишлени нужди. 
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Резултатът от това е значително намаляване на заливните площи и съответно загуба на биоразнообразие; 
- Районът на Община Русе  е беден  на полезни изкопаеми. Стопанско значение имат само находищата на строителни и мляни варовици  

(на териториите на с.Басарбово и с.Тетово) и на инертни материали от р.Дунав; 
- Секторна характеристика на икономиката – услуги, индустрия и селско и горско стопанство. Водещи могат да се очертаят следните 
индустриални отрасли: металургия, машиностроене и металообработване; производство нa химични вещества, химични продукти и 

химични влакна; производство нa текстил, облекло и други шивашки изделия; производство нa xpaнителни продукти, нaпитки и  

тютюнeви изделия; строителство; 

-Земеползване - обработваемата земя на територията на Община Русе е 37 814 ха, основната част от земеделските земи попадат в 
категория  „ниви”  –  91.7%, а площите на горския фонд на територията на Община Русе са 4 786 ха; 
-Структура на земеделското производство – най – характерно за растениевъдството за Община Русе е зърнопроизводството. Заетите със 
зърнопроизводство площи са  59% от общата обработваема земя. Останалите  41% са заети с овощни градини, лозя, зеленчукови 

градини и множество малки парцели използвани от населението за самозадоволяване. На територията на Общината няма специализирани 

овцеферми. За животновъдството е характерно, че е съсредоточенов личния двор; 

-Техническа инфраструктура – малките населени места в общината са водоснабдени без изключение. Водопроводните мрежи са стари. 

Всички  са без канализационни мрежи. В отделни села (Мартен, Николово и др.) има частично изградени елементи, обикн. с нелегални 

зауствания. При проучването по места в тази връзка се очертава, освен санитарно-хигиенен, и социален проблем  – цените на услугата 
почистване на септичните ями е твърде висока за преобладаващата част от населението. Това има негативни въздействия върху 
жизнените условия и състоянието на средата, което от своя страна ще ограничава реализацията на потенциалите на тези селища като 

атрактивни места за обитаване и за развитие на други нови функции. Проектирането и изграждането на канализационни мрежи със 
съоръжения за пречистване на отпадните води в населените места следва да намери място сред приоритетите в общинската политика. 
-Водоизточници – основен водоизточник на общината са подземните води от крайдунавските водоносни хоризонти, захранващи 

водоснабдителна система  (ВС) “Сливо поле”, от която се водоснабдяват град Русе, кварталите Долапите и Средна кула и селата 
Басарбово, Мартен и Сандрово. Всички останали населени места се снабдяват от собствени водоизточници. Общото количество питейна 
вода подавано от  „В и К”Русе. Приемници на отпадъчните води, които се формират от производствената и комунално-битовата дейност 
на града , са реките Дунав и Русенски Лом. Замърсените води на територията на града са една от основите  причини за замърсяването на 
българския участък  на р.Дунав. За населените места  извън града приемник  на отпадъчните води са земните недра. 
-За състоянието на повърхностните води са характерни: река Дунав отговаря на проектната си категория водоприемник  –  “трета 
категория”, по всички показатели, но състоянието й в отделни случаи е налагало въвеждането на кметска забрана за къпане във водите 
й; река Русенски Лом не отговаря на проектната си категория водоприемник  – „втора категория” поради  постоянното наличие на 
съдържание на нитрити, неразтворени вещества и желязо, а при отделни пробовземания и фосфати, общ фосфор и нефтопродукти над 

ПДК; липса и/или нефективно функциониране на собствените пречиствателни съоръжения на определени производствени предприятия;   
-В русенската община няма обявени защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. В ход е процедура за 
обявяване за защитена  територия на остров  „Алеко”  в землището на с.Сандрово; Липсва  ГПСОВ; 
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Приоритет: Балансирано и устойчиво развитие на територията за подобряване на  жизнената среда, условията за бизнес и 

сигурността 

Цел : Изграждане, развитие и благоустрояване на селищната среда и повишаване на сигурността 
Мярка: Подобряване и развитие на общинската ВиК мрежа 
Цел: Осигурявяне на здравословна екологична среда и опазване на биоразнообразието  

Мерки: Осигуряване на здравословна екологична среда и съвременно управление на водите и отпадъците на територията на общината;  
Интегрирано развитие на транспортната инфраструктура на общината и междурегионалното и трансграничното сътрудничество 
Цел: Развитие  на междурегионалното и трансгранично сътрудничество и установяване и поддържане на международни партньорства 
Мярка: Осъществяване на интензивно трансгранично сътрудничество в рамките на Еврорегион Русе – Гюргево 
Източници на финансиране :  Републикански бюджет; Държавни търговски дружества; Предприсъединителни фондове на ЕС – ИСПА; 

Кохезионен фонд; ПУДООС. 

RL8Ветово1 Решение № 218/ 27.07.2005г. 

-Общата площ на общината е 352515 дка. На територията на Община Ветово има 7 населени места: един  град - общинският център 
гр.Ветово, два града – гр. Глоджево и гр Сеново и четири села –Кривня, Бъзън, Писанец и Смирненски; 

-Води - анализът на водите в част от селищата по поречието на река Дунав показва, че са годни за  спорт и туризъм.   През 
територията на общината минават подпочвени реки, което е дало възможност за  направата на  дълбоки сондажни кладенци   за питейна 
вода “Кайнака” в гр. Ветово и сондажни кладенци в местността “Курторман” между гр.Глоджево и гр.Ветово;     

-Защитени обекти - на територията на община Ветово се намират следните защитени обекти:Природен парк “Русенски Лом”, Природен 

резерват “Бели Лом” и Рибарниците при гр.Ветово; 

- Основният поминък на населението в Община Ветово е селскостопанското производство. Преобладаващи култури са пшеница, 
царевица и слънчоглед. Животновъдство - както и в други райони в страната, животновъдството в Община Ветово понесе болезнено 
последствията от преструктурирането на собствеността в отрасъла; 
- Промишленост - стопанско значение имат находищата на каолин и кварцов пясък на територията на община Ветово. Водеща роля за 
развитието на икономиката в общината играе фирма “Каолин” АД с фабриките в гр.Ветово и гр.Сеново. Следващият крупен отрасъл за 
мащабите на община Ветово е шивашката дейност; 
-Водоснабдителни мрежи – “ВиК”- Русе водоснабдява 7 населени места с общо население 16 606жители. Към водоснабдителните  
системи има изградени 21 бр.водоизточници в това число тръбни кладенци 12 бр., шахтови кладенци 5 бр., каптажи 2 бр., и дренажи 2 бр. 

Водоснабдителната система  е изградена от 10 бр.помпени станции, 11 бр. напорни резервоара, 8 бр. черпателни резервоари, 1 бр НКР. 

Подаваната вода е  100 % помпажна. Дължината на водопроводната мрежа 214343 м. от които 231381м. вътрешна.     От всичките 231км. 

вътрешна водопроводна мрежа на населените места, 80% е с изтекъл амортизационен срок, а над 75 % от мрежата е изградена от 
азбестоциментови тръби. Наред с многобройните аварии по старите водопроводни участъци много често аварират и сравнително нови 

улични водопроводи, поради ниско качество на вложените материали. Средногодишно по водопроводната мрежа се отстраняват 290 до 
300 бр. аварии, от които с най голям дял са на етернитови тръби – 62 %.  
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-Мрежи и системи за отпадни води-канализационни мрежи, пречиствателни станции - на територията на общината няма изградени 

пречиствателни съоръжения и канализационна система; 
-Хидромелиорации - на територията на Община Ветово е изградена хидромелиоративна мрежа от водопроводи и помпени станции – за 
напояване. Действителното състояние към този момент: каналите са затлачени с почва и растителност от всякакъв вид (храсти, дървета, 
трева), а каменната облицовка на много от тях е нарушена. Помпените станции, разположени по трасето на каналите, са изоставени, 

порутени.  

Приоритет: Подобряване на качеството на живот на гражданите на община Ветово 

Цел: Доизграждане, модернизиране и поддържане на техническата нфраструктура в съответствие с европейските стандарти 

Мерки:Изграждане на ПСОВ и канализация за битова и дъждовна вода; Реконструкция на       водопроводната мрежа  в населените места 
и изграждане на довеждащи водопроводи 

Приоритет: Опазване на природните и исторически забележителности и развитие на туризъм 

Цел: Достигане на европейския опит в опазване на околната среда 
Мярка: Изпълнение на плана за закриване на депата за твърди битови отпадъци при влизане в експлоатация на регионалното депо за 
битови и строителни отпадъци 

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. 

RL11Търговище1 Виж YN11Търговище1 

RL8Две могили1 -Община Две могили е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина върху площ от 345 кв.км. Територията й се 
състои от землищните граници на 12 населени места: селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, 

Острица, Помен, Пепелина, Широково и Чилнов. Неин административен център е град Две могили; 

-Водни ресурси - цялата територия на общината е дълбоко дренирана. Водата под повърхността на терена е на дълбочина 25 м. Това са 
води в малки количества с временен характер. Подземни води няма. През общината преминават реките Черни и Бели Лом, които са 
потенциален източник за поливане на обработваемите земеделски земи. На границата между селата Баниска и Копривец е построен 

най-големият язовир в област Русе - язовир Баниска;  
Икономика - важен отрасъл в структурата на общинската икономика е селското стопанство, имащо структуроопределящо значение, 
следвано от индустрията Производството на селскостопански стоки Повече от половината (188 576 дка или 59,8%) е обработваема земя - 
ниви и други посевни площи С малък дял са трайните насаждения – лозя (2 724,724дка) и овощни градини (1004,186дка), които не 
влияят реално на икономиката на общината. 24,3% (76 567,953дка) от територията на община Две могили са горски масиви. В община 
Две могили преобладаващите земеделски култури са пшеница (37,9%), слънчоглед (27,8%), царевица (14,0%), и ечемик (14,14%).  

Структуроопределящите отрасли на промишлеността в община Две могили са хранително-вкусовата промишленост – 27,4% от общата 
бруто продукция, сектор услуги 18% и подотрасъл “Текстил” с 5,6%; 

-Водоснабдяването в община Две могили се осъществява от фирма “ВиК” ООД-гр. Русе с представителство в гр. Две могили. Ползват 
се водоизточници от с. Батин и с. Пепелина. Помпена станция “Баниска” снабдява селата Помен, Могилино и Баниска. Със 
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собствени водоизточници са селата Кацелово, Каран Върбовка, Острица, Бъзовец, Чилнов и Батишница. Общата дължина на 
водопроводната мрежа в общината възлиза на 283 710м. в т. ч. Външни водопроводи 96 340м. и вътрешна водопроводна мрежа 187 

370м. Последната е амортизирана – корозирали стоманени и износени етернитови тръби. Извършва се частична подмяна на 
повредени участъци. В град Две могили има изградена частична канализация за отпадни води – ЖБ “Ю.Гагарин”, ул. “Христо Ботев”, 

ул.”Чипровци”, ул.”Баба Тонка”, СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” и поликлиника-гр.Две могили. Това се явява голям екологичен 

проблем, който дава отражение в развитието на общината. Има изготвен работен проект за изграждане на канализационна мрежа с 
необходимите съоръжения, но поради финансови причини изпълнението не е извършено;  

-На територията на общината има изградена хидромелиоративна мрежа от водопроводи и помпени станции, включващи част от 
землището на гр. Две могили, с. Пепелина и с. Баниска. Напоителните полета на първите две землища са на V напорно ниво, поради 

което се оскъпява поливането. Хидросъоръженията са силно амортизирани, с липсващи възлови арматури, което ги прави практически 

неизползваеми;  

Приоритет: Подобряване стандарта на живот 

Цели: Да се постигне рехабилитация на местната инфраструктура; Да се подобри екологичната обстановка  
Мерки: Премахване на нерегламентираните сметища във всички населени места; Изграждане на регионално сметище в партньорство със 
съседни общини; Изграждане на пречиствателна станция и канализация за отпадни 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. 

RL8Борово1 Виж YN8Борово1 

RL8Иваново1 -Община Иваново има площ около 495 454 дка. Най-значим хидроресурс за общината са водите на река Дунав. Речната мрежа е 
сравнително  гъста. Реките русенски, Бели, Мали и Черни Лом имат ограничено стопанско използване. Общата дължина на реките е 47 

км, а площта на водосборните басейни 16 хил. кв.м. Заливните тераси на реките имит потенциал от подпочвените води. Горите са с площ 

43 602 дка, което е 11 % от общата територия; 
- Промишлеността в общината е слабозастъпена. Заетостта в този отрасъл е 1/3 от населението. Развита е предимно преработващата 
промишленост. Най-голямото предприятие е “Прециз Инетр – Холдинг” АД  - с. Иваново (производство на електрозаварени тръби и 

профили, както и алуминиеви профили). На следващо място е “Красен КООП” АД - с. Красен ( производство на гъби и консерви от 
гъби); “Роял колбас” АД – с. Иваново (производство на колбаси и месопреработка); “ДИН – Пиргос” – с. Пиргово ( дървопреработка); ЕТ 

“Хилтън-Тодор Чубуров” с. Пиргово (производство на чорапогащи); шивашки цехове; потребителни кооперации (производство на 
кашкавал, мандри, фурни и т.н.); рибно стопанство – Стълпище и др.; 

- Селско стопанство - основен отрасъл в общината е земеделието. В него е заето голяма част от трудоспособното население. Около 80% 

(396 363 дка) от територията на общината е земеделска, а заедно с горите, относителният дял е около 94%.Общината е известна като 
производител на зърнени култури – пшеница, ечемик, царевица; технически култури – слънчоглед, цвекло. Общината е известна с 
винените си лозя и производството на лозопосадъчен материал (пепиниерство), с овощарство – вишни и праскови. Наличието на водни 

площи около р.Дунав (с.о. Стълпище- Рибно стопанство) позволява развитието на промишлено рибовъдство; 
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- Гори - горското стопанство е представено от 14% горски терени. Наличието на дървесна маса позволява развитието на дърводобива. В 

Пророден парк “Русенски Лом” се намира Ловно стопанство; 

-Водоснабдяване и канализация - водоснабдяването на населените места от община Иваново се осъществява от  експлоатационно 
дружество “Водоснабдяване и канализация”  ООД-гр. Русе, респективно от Производствено-експлоатационни райони – ПЕР Иваново и 

ПЕР Щръклево. Канализационна мрежа на населените места  от общината няма изградена.  Водоснабдяването на населените места се 
осъществява от 25 броя водоизточници. Общата дължина на водопроводната мрежа е 272,6км. в т..ч. вътрешна водопроводна мрежа 
191,8км., външна водопроводна мрежа –80,8 км. и 5793 бр. водопроводни отклонения. Основната водопроводна мрежа е изградена от 
азбестоциментови тръби. Водоснабдяването на населените места Сваленик и Церовец се осъществява от ВиК ЕООД гр. Разград. 

Състоянието на ВИК мрежата налага да се предприемат следните дейности: цялостна подмяна на водопреносната мрежа; изграждане на 
канализационна мрежа с колектори за заустване на отпадни води; изграждане на ПСОВ; 

-Управление на отпадъците - Община Иваново е сред общините включени в проекта “Изграждане на шест регионални депа за отпадъци в 
България”, финансиран от програма ИСПА на Европейстия съюз. Чрез изграждането на регионалното депо за битови, строителни, 

производствени и опасни отпадъци в гр. Русе, което ще обслужва общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, ще се 
постигнат следните цели: затваряне и рехабилитация на някои от най-старите и замърсени депа за отпадъци; възстановяване на площи, 

използувани за депониране на отпадъци; подобряване на околната среда в региона; подобряване здравето на хората, живеещи в 
общините, обслужвани от депата; намаляване на риска от замърдяването на р. Дунав и Черно море; 
Приоритет: Поетапно развитие на инфраструктурата в съответствие с европейските изисквания във всички аспекти – 

урбанистична, екологична, транспортна, В и К, съобщения и енергийна 

Мерки: Подобряване състоянието на енергийната, съобщителната, водоснабдителна и канализационна инфраструктура; Подобряване на 
управлението и контрола на дейностите по опазването на околната среда. Мониторинг на питейните и отпадни 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. 

RL13Цар Калоян1 -Общата площ на общината е 161 196 дка. В рамките на Общината има три населени места с.Езерче, с.Костанденец и гр.Цар Калоян; -

Защитени територии - в общината се намира резерватът „Бели лом”. Той се простира на площ от 7730 дка - територия заета от гори, 

скали и разливи на река Бели лом; 

- Секторно разпределение на икономическия сектор: хранителна промишленост и лека промишленост; 
- Обработваема земя, растениевъдство и животновъдство: Земеделски територии – ниви 94339 дка, трайни насаждения 2067 дка,  
естествени ливади 548 дка, мери и пасища 8495 дка, непригодни земи (скали, пясъци и др.) 3077 дка и други селскостопански територии 

1141 дка; Горски територии - дървопроизводствени площи 20326 дка, залесени територии 20170 дка, голина  35 дка, храсти 24 дка, двор и 

горско стопанство 1 дка и горски ливади 157 дка; Населени места и други урбанизирани територии - населени места 5223 дка, 
промишлени и складови зони 16 дка, застроени обекти извън населени места 30 дка. Общината се развива предимно  като 

селскостопански район в които  преобладава Растениевъдството. Благоприятните  климатични  условия предопределят отглеждането 
предимно на зърнени и технически култури. Животновъдството е втория по значение отрасъл, който изцяло се развива в частния сектор.; 
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- Водни ресурси и водоснабдяване - през територията на Община Цар Калоян протичат  реките Бели ром, Малки лом и Хлебаровска, 
чиито  води се вливат в река Дунав. Има два микроязовира: Язовир в  местността “Дервента” с.Езерче  на водна площ  64.943 дка и 

язовир в местността “Езиците” гр.Цар Калоян с водна площ 90.308 дка , същите се използват за напояване и за развъждане на риба. На 
територията има и седем рибарника. Водоснабдяването на населението с питейна вода е добро, но се наблюдават аномалии през летните 
месеци. В общината има подпочвени води, които се ползват за питейни нужди; 

-Отпадъчни води - в общината  няма   изградена канализация за отпадните води. Разработен  е проект пред МОСВ за  изграждане на 
канализационна  мрежа  в  гр. Цар Калоян 

- Управление на отпадъците – във всяко от селищата има изградени депа за твърди битови отпадъци; 

Приоритет: Създаване на условия за растеж и заетост, чрез развитие и модернизация на инфраструктурата и повишаване 

конкурентноспособността на общинската икономика. 

Специфична цел: Развитие на местна екологична инфраструктура 
Чрез общинската стратегия се предвижда изграждането и подобряването на специфичната за община Цар Калоян местна екологична 
инфраструктура: изграждане на водоснабдителни и канализационни системи в населените места на Общината: малки пречиствателни 

станции за питейна вода и за селскостопански и битови отпадъчни води; водопроводни мрежи и съоръжения в неводоснабдените 
населени места; водоснабдителна и канализационна инфраструктура в новосъздаваните зони за развитие на малкия и среден бизнес в 
селското стопанство и фермерство; изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно управление на отпадъците; 
рекултивация на замърсени земи и терени; 

Мерки: Подобряване на водоснабдяването и канализацията на населените места; Организация управлението на битовите отпадъци; 

Подобряване състоянието на речните корита. 
Източници на средства: собствени, от републиканския бюджет и международни програми. 

RL13Разград1 Решение №144/17.07.2000г. 

-Община Разград се състои от 22 населени места. Община Разград е разположена на площ от  598  378  дка; 
-Основни структуроопределящи отрасли:  

Промишленост: Фармацевтична промишленост (водещо предприятие е  "Балканфарма-Разград"  АД);  Хранително-вкусова 
промишленост (“ Амилум-България”  АД, “Пилко”  ЕООД  , “Млин-97” АД, “Месокомбинат-Разград”  АД , “Астарта Финис” ООД, ); 

Машиностроене ("Дружба"  АД, ТПК  “Металик”, “Хърсате” АД, “Хърсате” АД  ); Шивашка промишленост ("Микро-Разград"  АД, 

“Орел  – Разград” АД, “Финактив” АД, “МАГИ – КА” ООД); Химическа промишленост;  Други производства от леката промишленост; 
Селско и горско стопанство; Търговия и услуги; Туризъм (сравнителна географска близост до големите морски курорти, старите столици 

и пътя по река Дунав) 
-Селско - доминиращ структуроопределящ отрасъл в икономиката на община Обработваемата земя е  62%  от територията на общината 
Зърнените култури заемат около  62%, техническите17%,  фуражните  3%  и други насаждения  18%. Определящо значение от 
селскостопанските култури имат пшеницата, ечемикът, слънчогледът и царевицата. Зеленчукопроизводството  е слабо развито 

поради липса на поливни площи. Овощарството също  не е сериозно застъпено, но  се забелязва нарастващ интерес към  него. 
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Преобладаващ дял в земеделието имат зърнените култури,  които съставляват 72% от общата продукция на растениевъдството.  Към 

момента животновъдството е съсредоточено предимно в частния сектор. Развитието  на животновъдството се благоприятства от 
наличието на преработвателни предприятия,  най-голямото от които е  “Месокомбинат–Разград”  АД.  Разкрити са малки 

преработвателни предприятия  -  мандри, кланици и колбасарници в селата: Киченица,  Липник,  Дянково и Ясеновец;  

-Водоснабдителни мрежи - питейната вода за населените места на общината се осигурява от местни водоизточници и водоснабдителната 
система  “Дунав”.  Вътрешната водопроводна мрежа на населените места е с преобладаващ диаметър ш 60 и ш 80, като достига ш 900, а 
преобладаващият материал е етернит. Основният проблем е,  че поради износеност на водопроводните мрежи, се разхищават 
неоправдано големи количества вода и се завишават разходите за поддържане. Така например само във  вътрешните мрежи, поради 

амортизираност загубите са почти  60% от общото количество вода. За осигуряване на пестеливо и рационално използване на 
водните запаси, особено на малките водоизточници, както и за снижаване себестойността, а оттам и на цената на водата, е необходимо 
разработване на експертно равнище на програма насочена към:  максимално използване възможностите на местните водоизточници; 

усъвършенстване на системите за контрол и  регулиране на  рационалното използване на водоснабдителната система; рехабилитация на 
съществуващата водопроводна мрежа с цел намаляване на загубите от течове и аварии;  

-Мрежи и системи за отпадни води – на територията  на общината съществува канализационна мрежа само в гр. Разград. Изграждането й 

започва през 1934 г. Общата й дължина е 64,7 км. Преобладаващият материал е бетонови  тръби. В гр.Разград функционират: градска 
пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ); три пречиствателни  станции за промишлени отпадни води (ПСПОВ) на  
“Амилум-България” АД, “Пилко–БС” ЕООД и “Балканфарма”  АД, като последната е в процес на доизграждане; пет локални 

пречиствателни станции (ЛПСОВ) на “Сердика”  ЕООД, “Месокомбинат Разград” АД, “Дружба”  АД,  “Персей Ойл”  АД и  “Химик” 

АД.  Водите на “Химик”  АД са заустени в колектора на “Балканфарма” АД, а останалите в градската канализационна мрежа. Приемник 
на третираните отпадни води е река Бели Лом. Основните насоки за развитие на канализационната система са:  завършване и  

реконструкцията на ГПСОВ;  реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в града;  изграждане на канализационни мрежи 

в селата;  
-Анализ на околната среда – постигането на добри резултати за качествените показатели на въздуха допринасят високата степен на 
централизирана топлофикация на жилищно-битовия и обществено-административния сектор на  гр.Разград,  газификацията на 
промишлените предприятия и домакинствата,  в това число и на топлофикационното дружество, липсата на натоварен автомобилен 

трафик в града и съществуващата добра зелена селищна система.  На територията на общината има изградени пет язовира: язовир 

“Пчелин І” и язовир “Пчелин ІІ”,  намиращи се в землището на гр.Разград  в местността “Пчелина”,  язовир ”Осенец”  –  в землището 
на с.Осенец,  язовир  “Липник”  –  в землището на с.Липник и язовир “Балкански”  –  в землището на с.Балкански. Двата 
водоема:  язовир  “Липник”  и  язовир “Балкански” са отдадени на концесия. Проблемите с опазване чистотата на повъхностните и 

подземните води са свързани  с оставащата около 10% недоизградена канализационна система в гр.Разград, с необходимостта от 
реконструкция и модернизация на ГПСОВ в гр.Разград и изграждане на канализационни системи с ЛПСОВ в  големите населени 

места на общината. Основните проблеми с опазване чистотата на почвите са свързани с:  допускане на нерегламентирани 

замърсявания с битови, строителни, производствени, растителни и животински отпадъци;  липсата на надеждна  система за събиране и 
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обезвреждане на опасни отпадъци, сформирани от: здравеопазването, бита, промишлеността и селското стопанство;  ликвидиране на 
сметищните площадки и обособяване на площадки за съхранение на торови маси в населените места;  
Приоритет: Планово изграждане, рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура 

Специфични цели: Рехабилитация и модернизация на техническата инфраструктура; Подобряване на екологичната инфраструктура 
Източници нафинансиране: Фондове на ЕС, Държавен бюджет, Общински бюджет, Заеми, НП, Други, Частен сектор. 

RL13Лозница1 Решение №180/25.07.2005г. 

- Площта на общината  е 258 535 дка. Релефът на терена, оформен от тектонични сили, определя двата водосборни басейна:  Камчия на 
югоизток и Бели Лом на северозапад. Фонд населени места - 9,03 %, селскостопански фонд - 75,  43 %, горски фонд -15,54%, 

обработваемата земя, която съставлява 61% от общата територия на землището, се използва пълноценно и е запазена екологично чиста. 
Тя предполага приоритетно развитие на зърнопроизводството и техническите култури. Животновъдството е втори по значение 
подотрасъл в района; 
- Територията на Община Лозница е бедна на полезни изкопаеми.В рамките на общината има три находища на глина подходяща за 
керамично производство. В експлоатация е единствено това до село Трапище, която притежава добър потенциал за бъдещо развитие на 
керамичното производство,където се произвеждат тухли. Другата кариера за глина е с по-малък капацитет и към момента не се използва, 
въпреки съществуващите възможности. Каменната кариера в с.Манастирско към настоящият момент също не се използва, но реално 
съществува възможност за разработването й; 

-Защитени територии - на територията на Община Лозница, в землището на село Гороцвет  се намира защитена местност “Курията” с 
площ около 30 дка; 
-Водни ресурси - Община Лозница е изключително богата на водни ресурси. На територията й се намира най-големия язовир в района – 

язовир “Бели Лом” с обем 25 500 х.куб.м. Общият брой на язовирите и водоемите е 20, като 5 от тях са отдадени за стопанисване под 

формата на аренда или концесия. Два от отдадените язовири са вече зарибени. Към момента язовирите не се използват за 
водоснабдяване, тъй като то се осигурява от дълбоки сондажи и задоволява потребностите на общината. Те обаче са важен ресурс за 
развитие на поливно земеделие. Създадените поливни площи до сега са 61 828 дка. От тях предложени за бракуване са 19 866 дка, а тези 

с действащи поливни съоръжения – 41 926 дка. Като цяло речната мрежа на територията на община Лозница е рядка и слаборазвита. Най-

голямо географско значение има р.Бели Лом. Горните и средните течения на реките са врязани в льоса и в терциерните и кредни 

варовици, като образуват дълбоки и сухи долини; 

-Водоснабдителни мрежи - на територията на общината има 15 /петнадесет/ водоизточника на питейни води, два от които са за 
гр.Лозница. Дължината на водоснабдителната мрежа е 222 километра. Основно е изградена през периода 1960 – 1970 година. Община 
Лозница е добре водоснабдена и към момента потребностите на населението са задоволени. Необходима е обаче подмяна и 

рехабилитация на водопроводната мрежа. Наличната пречиствателна станция е в много добро състояние; 
-Мрежи и системи за отпадни води - канализационната мрежа на гр.Лозница е разделна, без помпени станции. Изграждането на същата е 
започнало през 1976 год. Формират се два водни потока – битово - фекален и дъждовен. До момента са изградени 1 главен колектор с 2 

преливника и 5 канализационни клона с обща дължина 7 127 метра от проектираните 19 600 метра Дължината на канализационната 
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мрежа представлява 11 % от дължината на уличната мрежа в града и обслужваща 35 % от жителите. Степен на изграденост–31%.  

Степен на ползваемост на канализационната система от  промишлеността – 10 %; 

-Депа за твърди битови отпадъци - в момента на територията на общината действат 20 броя сметища. Всички са организирани върху 

площадки, определени и потвърдени от комисия, назначени със Заповед на кмета на общината. Терените са отразени в плановете за 
земеразделяне. Всички действащи сметища на територията на община Лозница са неконтролируеми и не отговарят на изискванията на 
екологичното законодателство в частта за тяхната поддръжка и експлоатация. Събраните отпадъци от територията на общинския център 

– град Лозница и близкото село Ловско се депонират на сметище, отредено върху земя от държавния горски фонд. Сметището е с площ 4 

дка. Намира се на 4 км в посока от гр.Лозница, в дясно от главния път Попово – Шумен – Варна. По груба преценка сметището е с 
капацитет за работа за периода не повече от 3 – 4 години. Депото е неконтролируемо; 

-Предприятията в гр. Лозница, мястото на заустване на отпадъчните води канализационна система и наличие или необходимост от 
локални пречиствателни съоръжение: “Арма” ЕАД гр. Лозница, “Топлофикация-Лозница” ЕАД, “Вазари” ЕООД гр. София, “Мерби - 98” 

ООД гр. Лозница. Подземни води - основният риск от замърсяване на подпочвените води е от липсата на канализационна система в 
населените места на общината. Частична канализационна мрежа е изградена единствено в общинския център; 

-Замърсяване на почвите - не се наблюдава съдържание на пестициди в почвата над допустимите норми; 

-Замърсяването на въздуха на община Лозница от работещата промишленост е незначително; 
Приоритет: Създаване на условия за растеж и заетост, чрез развитие и модернизация на инфраструктурата и повишаване 

конкурентно способността на общинската икономика. 

Специфична цел: Развитие на  местна екологична инфраструктура 
Чрез общинската стратегия се предвижда изграждането и подобряването на специфичната за община Лозница местна екологична 
инфраструктура : изграждане на водоснабдителни и канализационни системи в населените места на общината: малки пречиствателни 

станции за питейна вода и за селско-стопански и битови отпадъчни води ; водопроводни мрежи и съоръжения в не водоснабдените 
населени места; водоснабдителна и канализационна инфраструктура в ново създаваните зони за развитие на малкия и среден бизнес в 
селското стопанство  и фермерство; изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно управление на отпадъците; 
рекултивация на замърсени земи и терени; 

Мерки: Подобряване на водоснабдяването и канализацията на населените места; Организация управлението на битовите отпадъци; 

Засилване контрола върху опазването на околната среда и повишаване на екологичната култура на населението 
Източници на финансиране: Средства на местните власти, Средства от държавния бюджет, Структурни фондове на ЕС, Частни 

средства. 
RL11Опака1 -Съгласно административно деление в състава й влизат 6 населени места: гр.Опака, селата Крепча, Голямо Градище, Горско Абланово, 

Гърчиново, Люблен. Землището на община Опака е разположено на обща площ от 156 000 дка, от които 73 364 дка са обработваема земя, 
съставляваща 47 %. От обработваемата земя 92% са ниви, ливади и пасища, а овощните насаждения заемат 7%. Речният отток е 
непостоянен, има дъждовен режим с максимум през пролетта. Отводнява се от река Черни Лом; 

-Полезни изкопаеми - преобладават нерудните изкопаеми – глина, варовици, мергел и пясъчници; 
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-Промишленост - в промишлено отношение община Опака е слабо развита. Преобладава производство на селскостопанска (земеделието 
и някои видове трайни насаждения) и животинска продукция (основен по значение отрасъл за района). Сектори на икономиката 
застъпени са: текстил,  конфекция и хранително-вкусовата промишленост; 
-Водни ресурси - на територията на община Опака се намират 15 броя кладенци, разпределени както следва: 6 броя в град Опака; 3 броя 
на територията на кметство Горско Абланово; 6 броя на територията на кметство Грънчарово. От общо 15-те кладенеца, херметизирани 

са само седем. Водоемите не се ползват по предназначение и се нуждаят от ремонт и възстановяване; 
-Гори - релефът на землището по течението на река Черни Лом е равнинен, а в останалата част на землището силно нагънат и прорязан от 
множество долове. Горските територии обхващат около 46 425 дка от цялата територия на Общината; 
-Водоснабдителни мрежи - населените места в община Опака се водоснабдяват с питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба 
№ 9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. На територията на Общината няма неводоснабдени 

населени места. Основен потребител на вода е населението на Общината, което е разпределено в 6 населени места с общо население 
8 182 жители. Местният бизнес и общинските учреждения са следващия значим консуматор на водни количества. Водопроводните 
съоръжения и водопроводната мрежа на Общината са изградени в периода 1954 – 1966г. Тръбите, използвани за водопренасяне, са над 

90% от етернит. Дължината на водопреносната мрежа е 80,2 км. Тя е с намалена надеждност и влошени експлоатационни качества. 
Нарушава се нормалното водоподаване от честите аварии по тръбопровода. Има високи загуби на вода и разходи на електроенергия. 
Разходите за поддържане на водоснабдителната система са високи. Потребителите на град Опака и населените места в Общината се 
водоснабдяват със 100% помпена вода от подземни водоизточници. Това предопределя високите разходи за консумираната електрическа 
енергия. Качеството на питейните води се изследва, както от “Водоснабдяване-Дунав” ЕООД - Разград, така и от ХЕИ – Търговище. 
Ползваните водоизточници са в добро техническо и експлоатационно състояние. Има водоизточници, които не са в експлоатация, но се 
ползват като резервни. Обеззаразяването на питейната вода се извършва при всички водоизточници посредством хлор – газ, натриев 
хипохлорид, хлорна вар и с шурхлор на таблетки за малките водоизточници; 

-Управление на отпадъците - системата за събиране и извозване на ТБО е организирана само за града и обхваща домакинствата с общ 

брой 3310 души, което е 40,5% от населението на Общината. Не са решени законосъобразно въпросите свързани с експлоатацията на 
сметищата и торищата. Във всички населени места те са разположени до или в регулационните граници на селищата. Поради неправилно 
транспортиране, депониране и атмосферните влияния, те са сериозен замърсител на въздуха в частност и на околната среда като цяло; 

-Основни замърсители на водите - характерни за реката са многобройните директни зауствания във водоприемниците. В нито една 
общинска селищна система няма изградени пречиствателни станции за отпадъчни води. На територията на Общината има частично 

изградена канализационна система единствено в град Опака. Тя е смесена – заедно се събират и отвеждат битово–фекалните, 
производствено отпадните и дъждовните води. Другите населени места нямат изградена канализационна мрежа. В тях отпадъчните води 

най-често се отвеждат в земните пластове. Формираните на територията на град Опака, битово-фекални и производствени отпадъчни 

води чрез градската канализационна мрежа или самостоятелни промишлени колектори, се заустват директно в река Черни Лом. 

Определена степен на пречистване на производствените отпадъчни води се постига от локалните пречиствателни съоръжения, като 
септични ями, биофилтри, мазниноуловители, каломаслозадържатели. Случаите на замърсяване на водните течения на реките, 


