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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
БДДР
БДС
БПК
ГМО
ДВ
ДВГ
ДЛ
ДОСВ
ДР
ЕС
ЕО
ЗБР
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ЗЗТ
ЗООС
ЗУТ
ЗУО
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ИП
ИШ
ИАОС
КАВ
КИН
НВ
МПС
МЗ
МОСВ
МРРБ
МЕ
НДЕ
НЕМ
ОбС
ОУПО
ПМС
ПО
ПДК
ПУП
ПВТ
ПСОВ
ПРЗ
РИОСВ
РЗИ
СКОС
ТБО
ФПЧ
УЗ

Басейнова дирекция Дунавски район
Български държавни стандарти
Биологична потребност от кислород
Генно-модифицирани организми
Държавен вестник
Двигател с вътрешно горене
Държавно лесничейство
Доклад за оценка за степента на въздействие (върху защитени зони от Натура 2000)
Допълнителни разпоредби
Европейски съюз
Екологична оценка
Закон за биологичното разнообразие
Защитена зона
Закон за защитените територии
Закон за опазване на околната среда
Закон за устройство на територията
Закон за управление на отпадъците
Закон за водите
Инвестиционно предложение
Източник на шум
Изпълнителна агенция по околна среда
Качество на атмосферния въздух
Културно-историческо наследство
Неразтворени вещества
Моторни превозни средства
Министерство на здравеопазването
Министерство на околната среда и водите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на енергетиката
Норма за допустими емисии
Национална екологична мрежа
Общински съвет
Общ устройствен план на община
Постановление на Министерския съвет
Промишлени отпадъци
Пределно допустими концентрации
Подробен устройствен план
Подземни водни тела
Пречиствателна станция за отпадъчни води
План за регулация и застрояване
Регионална инспекция по околна среда и води
Регионална здравна инспекция
Стандарт за качество на околната среда
Твърди битови отпадъци
Фини прахови частици
Устройствена зона
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ВЪВЕДЕНИЕ

Разработването на настоящата Екологична оценка се извършва на основание чл.81, ал.1, т.1 от
Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и писмо на РИОСВ-Велико Търново, изх.
№1254/15-05.2018г., съгласно което ОУП на община Горна Оряховица подлежи на
задължителна екологичната оценка /ЕО/ по реда на Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми.
Общият устройствен план на община Горна Оряховица, предмет на екологична оценка,
наричан по-нататък за краткост ОУПО, се изготвя на основание на чл.105 на ЗУТ и §123,
ал.1 от преходните разпоредби към ЗИД на Закона за устройство на територията от 2012 г.
Общият устройствен план на община Горна Оряховица се разработва в изпълнение на Договор
от 26.08.2019 г. с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на община Горна
Оряховица“, сключен между ДЗЗД „Визия за община Горна Оряховица“ и Община Горна
Оряховица.
ОУП на община Горна Оряховица е разработен от екип с ръководител арх. Ира Кънева. Планът
се разработва в две фази – предварителен и окончателен проект. Целите и задачите на ОУПО са
определени с Планово задание за неговото разработване, одобрено от Общинския съвет и
процедирано от РИОСВ-Велико Търново.
Перспективният срок на действие на ОУПО е до 2040 г. без обособени етапи на реализация.
Изработването на ОУПО се финансира от бюджета на община Горна Оряховица с финансовата
подкрепа на МРРБ.
Съгласно чл.127, ал.1 на ЗУТ, планът подлежи на обществено обсъждане преди приемането му
от Общинския Експертен Съвет по Устройство на Територията, респ. преди одобряването му от
Общинския съвет на община Горна Оряховица.
Органът, отговорен за прилагането на ОУПО е ръководството на Общината – Общински съвет и
Кмет.
Компетентен орган по процедурата по ЕО е Директорът на РИОСВ-Велико Търново на
основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО.
Съгласно чл.103, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), “Общите устройствени
планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните
структурни части на териториите, обхванати от плана”. Съгласно чл.106 от ЗУТ с Общия
устройствен план на община се определят:
1. Общата структура на територията, преобладаващото предназначение на съставните и
структурните части - местоположението и границите на териториите за населени места и
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селищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите за
природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за
възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение.
2. Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила
и нормативи.
3. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на
територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение.
4. Териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът
на тяхното устройство.
5. Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита.
6. Териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и
естетическо оформяне.
Съгласно изискванията на ЗООС, задачите на Екологичната оценка (ЕО) са:
 да опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на ОУПО;
 да формулира съществуващите екологични проблеми, районите с особено екологично
значение, рисковите зони, потенциалните въздействия в зоната на влияние;
 да определи бъдещото състояние на околната среда без прилагането на плана;
 да определи обвързаността на целите на плана с националната стратегия за околна среда;
 да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието територията в
перспектива;
 да анализира силните и слаби страни на определени функции и тенденции на развитие;
 да формулира и предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана.
Съгласно изискванията на чл.86, ал.2 от ЗООС екологичната оценка включва информация,
съответстваща на степента на подробност на плана.
Колективът, разработил екологичната оценка, е съставен от експерти и консултанти, показани в
следващата таблица:
Таблица 1 Авторски колектив на ЕО на ОУП на община Горна Оряховица
ИМЕ, ФАМИЛИЯ
д-р г. н. Екатерина Гюлеметова
инж. Цветанка Димитрова
инж. Трендафил Христов

РАЗДЕЛ ОТ ЕО
Зам. Ръководител; Описание на плана и основните цели; Връзки с други
планове; Климат и КАВ; Ландшафт; Биоразнообразие; КИН; Материални
активи; Синтезни раздели, Заключение
Повърхностни води, ВиК мрежи и съоръжения, пречистване на отпадъчни
води, хидротехнически съоръжения
Земни недра, геоложка основа, физико-геоложки процеси и явления, инжгеоложки условия, полезни изкопаеми
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м.г.н. Пламен Станев
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Подземни води, хидрогеоложки условия, видове съоръжения, санитарноохранителни зони
Ръководител; Земи и почви; Отпадъци и опасни вещества; Вредни физични
фактори
Здравно–хигиенни аспекти на средата, рискове за човешкото здраве

Списък на експертите и консултантите, в който с полагане на подпис е удостоверено
разработването на съответните раздели на оценката и декларации, съгласно изискванията на
чл.16, ал.1 от Наредбата за ЕО, са дадени в приложение към настоящата ЕО.
За връзка с ръководителя на колектива – тел/факс 029867167, e-mail: office@planeco-bg.com
За постигане на целите на екологичната оценка, посочени по-горе, авторският колектив на ЕО
анализира и оценява ОУП на община Горна Оряховица на база методически подход, според
който:
 по характер ОУП представлява дългосрочен проектен устройствен документ;
 по статус – документ, регламентиращ устройствените действия в административните
граници на общината;
 по значение – програмен документ, определящ стратегиите за развитие на планираната
територия в перспектива;
 по период на прилагане – далеко перспективен.
При разработване на екологичната оценка са използвани методите, посочени в Ръководство за
екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002 (аналитичен и диагностичен
методи, матрица на въздействията, анализи, интервюта, обсъждания, консултации и др.),
указания и методики за стратегическа екологична оценка, публикувани на интернет-страницата
на Европейската комисия, както и указанията и методиките на Директива 2001/42/ЕС за оценка
на въздействието на някои планове и програми върху околната среда да
(http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm)
Източници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални и местни
стратегии, План за управление на речните басейни, План за управление на риска от наводнения,
програми и планове, специализирани научни разработки, официални статистически данни,
Програма за управление и подобряване качествата на атмосферния въздух и План за действие,
2015-2020, Регионален план за управление на отпадъците на регион Велико Търново, 20152020, специализирани научни разработки, статистически данни, пробонабирания и изследвания
на РИОСВ, РЗИ и др. Източници на информация са и предоставените от екипа, разработващ
ОУП материали:
– Планово задание за изработване на Общ устройствен план на община Горна Оряховица;
– Опорен план на община Горна Оряховица в мащаб 1 : 10 000, 2части;
– Общ устройствен план на общината в мащаб 1 : 10 000, 2 части;
– Схема на поземлената собственост в М 1:50 000;
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Схема на категориите на земята в М 1:50 000;
Схема на видовете територии по начин на трайно ползване в М 1:50 000;
Схема на транспортната инфраструктура в М 1:50 000;
Схема на недвижимото културно наследство в М 1:50 000;
Схема на водоснабдяването и канализация в М 1:50 000;
Схема на енергийната и съобщителна инфраструктура в М 1:50 000;
Обяснителна записка.

1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА, ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ,
МЯСТО НА ПЛАНА В СИСТЕМАТА НА ПЛАНИРАНЕ
1.1 ГЛАВНА ЦЕЛ И ЦЕЛИ НА ОУПО

Главната цел на общия устройствен план на общината, съгласно плановото задание и обяснителната записка към проекта му, е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи
за регионално развитие и със специфичните за община Горна Оряховица природни, културноисторически, туристически, социално-икономически и други ресурси.
Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между околната среда, постигане на икономически растеж и достигане на социален просперитет, при ефективно използване
на природните ресурси, то главната цел следва да бъде постигната чрез изпълнението на
следните цели:
- Регулиране на процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на общината в
граници, които да не нарушават целостта и стабилността на природната й среда;
- Създаване на устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по
Закона за регионалното развитие – Интегрирана териториална стратегия за развитие на
Северен централен регион за планиране от ниво 2 и Интегриран план за развитие на
община Горна Оряховица 2021-2027, както и на други общински, регионални и
национални програми, планове и проекти. Извеждане на устройствени проблеми,
произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в ежегодните програми за прилагане
на ОПР;
- Прилагане на устройствени принципи за изграждане и оформяне на физическата градска
среда в урбанизираните територии (населени места и селищни образувания) в
съответствие с европейските норми и стандарти, като се търси максимален ефект на
направената инвестиция и опазване на околната среда;
- Планирането на ОУПО следва да бъде направено по начин, осигуряващ от една страна
опазване, а от друга социализиране и рекламиране на природното и културното наследство в община Горна Оряховица, с цел постигане на устойчивост.
Основните задачи на ОУПО, така както са формулирани в техническото задание и обяснителната записка, произтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и Наредба № 8 за
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съдържанието и обхвата на устройствените планове, така и от съществуващото състояние на
общинската територия, нейната структура, функции и начини на земеползване, селищна мрежа,
транспортна и инфраструктурна съоръженост и действащи охранни режими по специални
закони са следните:
• определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение на
съставните и структурните й части;
•

•
•
•

•
•
•
•

регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната
точка, при съблюдаване на режимите, установени в Закона за устройство на територията,
Закона за опазване на земеделски земи, Закона за опазване на околната среда и др.;
изследване и развиване на мрежата на социалната инфраструктура;

определяне и обосноваване на развитието на комуникационно-транспортната
инфраструктура на общината и на отделните транспортни мрежи;

определяне и обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне
разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината, както и
връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи,
съоръжения и обекти от регионално и национално значение;
идентифициране на териториите с възможни природни бедствия и регламентиране на
необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита;
регулиране на взаимодействието между устройството на територията на Община Горна
Оряховица и природната й среда, с цел нейното опазване;

осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на недвижимото
културно наследство и природните забележителности;
извеждане на приоритетните устройствени мероприятия
последователност на реализирането им във времето.

и

определяне

на

Съгласно Плановото задание, Общият устройствен план на общината следва да бъде изработен
при съблюдаване на следните общи изисквания:
 да послужи като основа за цялостното устройство на общинската територия, като
определи общата структура на територията, преобладаващото предназначение на
съставните и структурните части и общия режим на устройството им, съгласно
разпоредбите на ЗУТ. Неговите предвиждания са задължителни при изготвянето на
подробните устройствени планове, с които се конкретизира устройството и
застрояването на териториите на ниво поземлен имот;
 да доразвие положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени
проекти и планове и други проучвания за територията на общината;
 да отчете външните връзки на община Горна Оряховица като стимулатор за развитие.
Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с целесъобразността
им не само на общинско, но и на между общинско ниво; съобразяване с предвижданията
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на разработки на територията на съседни общини или предвиждане (иницииране) на
такива, отнасящи се за общи устройствени проблеми, развитие на транспортната,
техническа инфраструктура и пр.;
да формира комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на условия за
преодоляване на установени съществени диспропорции между отделни части на
общинската територия;
да сведе до минимум отнемането на земеделски земи за нуждите на урбанизацията и
друго строителство;
да създаде устройствени възможности за използване на природния и културния ресурси
за развитие на отдиха и туризма, при съобразяване с режимите за опазването им;
да създаде условия за развитието на социалната и техническата инфраструктури
инфраструктура;
да осигури възможности за етапност в реализацията на устройствени мероприятия;
по отношение на икономическото развитие на община Горна Оряховица, да приложи
постановките на стратегическите документи по Закона за регионалното развитие,
отнасящи се за общинската територия. За стимулиране на публично-частното
партньорство в дейностите, осигуряващи социално-икономическото развитие, в плана да
се проучат възможностите и предложат решения за целесъобразна реализация на
поземления фонд – общинска собственост, при спазване на общите и специфични
изисквания и ограничения по отношение земеползването;
предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация, произтичаща от
естествените демографски процеси, и реалното инвестиционно търсене на терени за
обитаване и за стопански дейности, да се разработи и приложи адекватен подход при
планиране на земеползването, респ. оразмеряване на системите, като се съблюдават и
изискванията за устойчивост на системите.

Във връзка с горните изисквания, за населените места, за съществуващите и новопредвидени
селищни образувания, както и за други части от общинската територия с ОУПО Горна
Оряховица може да се определят устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен
режим, вкл. при необходимост:
- територии (земеделски и горски) без право на промяна на предназначението им;
- територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3 на ЗУТ);
- рискови територии – зони със свлачища и абразия и потенциално наводняеми
територии;
- територии за прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия.

Разпределението на територията на община Горна Оряховица по видове общо (преобладаващо)
предназначение и видове устройствени зони се извършва с номенклатурата и възможностите на
Наредба № 7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, при съобразяване с режимите, установени по реда на други
закони и на фактическото ползване. Ако във връзка с настъпили промени във фактическата
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обстановка и/или предвижданията на ОУПО Горна Оряховица налагат изменение на този план в
отделни негови части, то местата и видът на необходимото изменение следва да се посочат
изрично в Правилата за прилагане на ОУПО Горна Оряховица.

Съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, ОУП на община Горна
Оряховица се съобразява с принципите и политиките, свързани с пространственото развитие на
Европейския съюз и Република България, както и с прогнозите на актуалните планови
документи от по-горно ниво, като спрямо тях ще представлява по-пълна и конкретна
разработка.
1.2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Главна задача на този раздел е да анализира и оцени връзките и взаимозависимостите, които
общият устройствен план на общината има с планове и стратегически документи от по-висок
ранг, каквито са националните, областните и общински планове, програми и стратегии, както и
със секторните такива, с цел осигуряване на приемственост и взаимовръзки на общия план с
предвижданията и изискванията на останалите нива на планиране.
1.2.1 Връзки с Националната програма за развитие на Република България - България
2020
С общо целенасочващо значение за ОУПО са визията и целите на Националната програма, а
именно:
- Визия - Към 2020 год. България е държава с конкурентоспособна икономика,
осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на
личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически
растеж.
- Цели:
1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение,
създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и
качествено здравеопазване.
2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на
икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.
3. Повишаване конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване благоприятна
бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.
От осемте приоритета на Националната програма, за устройственото планиране на община
Горна Оряховица от съществено значение са следните пет:
- Приоритет 3: Постигане на устойчиво регионално развитие и използване на местния
потенциал. Приоритетът е насочен към развитие на потенциала на българските райони и превръщането им в привлекателно място за живеене и бизнес със съхранена природа и уникални
културни паметници и традиции. Негов 5-ти подприоритет е Създаването на условия за
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опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране към настъпващите
климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на природните
ресурси, включващ:
o Подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса и
населението в регионите;
o Устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и модернизиране на канализационни системи и пречистване на отпадъчни води;
o Превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите;
o Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от
природния потенциал за устойчиво развитие на регионите;
o Повишаване качеството на атмосферния въздух на територията на страната;
- Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси със следните подприоритети:
o 4.2. Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и инфраструктурата
в отрасъла, респ. мярката: Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални
активи;
- Приоритет 5: Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката и в частност:
o Подприоритет 5.4. Подкрепа на сектор Туризъм, респ. мерките:
 Подобряване на качеството на туристическите услуги;
 Национален туристически маркетинг;
- Приоритет 7: Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост и в частност:
o Подприоритет 7.2. Повишаване на енергийната ефективност, респ. мерките:
 Повишаване на ефективността на потреблението на енергия в обществения
сектор;
 Повишаване на енергийната ефективност на сградите;
o Подприоритет 7.3. Достигане на 16% на енергията от възобновяеми източници в
брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. респ. мерките:
 Стимулиране на децентрализирано производство на енергия за отопление и
охлаждане от ВИ;
 Стимулиране на инвестициите в производството и потреблението на енергия
от ВИ в домакинствата;
- Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари и по-специално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на българските
региони в национален и международен план и свързаността с големите градски центрове в
съседните страни, респ. мерките:
 Подобряване на пътната инфраструктура;
 Подобряване на мрежата от републикански и общински пътища.
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1.2.2 Връзки с Националната програма за развитие на Република България - България
2030
С общо целенасочващо значение за ОУПО са визията, целите и приоритетите на Националната
програма, а именно:
- Визия - През 2030 г. България е държава с висок жизнен стандарт и
конкурентноспособна, нисковъглеродна икономика. Страната разработва и внедрява иновации
във всеки сектор на икономиката, адаптирайки се към променящия се свят чрез своето
високообразовано, креативно, солидарно и здраво общество. То представлява плодородна почва
за идеи и притегателна сила за инвестиции и човешки капитал. Уникалните културни и
природни дадености на българските региони се оползотворяват отговорно и устойчиво. Те са
интегрирани помежду си и със света посредством високоскоростни пътни и оптични връзки,
утвърждавайки мястото на страната като кръстопът на идеи и блага в Европа и отвъд.
Българският гражданин играе активна роля в бъдещето на своята държава, има богати
възможности за личностно и професионално развитие и живее в справедливо и толерантно
общество, в което гласът му се чува.
Стратегически цели:
1. Иновативна и интелигентна България
2. Зелена и устойчива България
3. Свързана и интегрирана България
4. Отзивчива и справедлива България
5. Духовна и жизнена България
От тринадесетте приоритета на Националната програма, за устройственото планиране на
община Горна Оряховица от съществено значение са следните седем:
- Към първа ос на развитие „Иновативна и интелигентна България“:
o Приоритет П3: Интелигентна индустрия. Политиката в областта на интелигентната индустрия ще цели стимулиране на процеса на цифровизация на реалната
икономика;
- Към втора ос на развитие „Зелена и устойчива България“, чийто основен фокус е устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите
нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост:
o Приоритет П4: Кръгова и нисковъглеродна икономика. Основната цел на приоритета ще е повишаването на ресурсната – и в частност енергийната – производителност, при следване на принципите на кръговата икономика и стимулиране
внедряването на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни технологии;
o Приоритет П5: Чист въздух и биоразнообразие. Основна цел на политиката в
областта на опазването на околната среда ще бъде подобряване качеството на
атмосферния въздух и в частност - намаляване на концентрацията на фини прахови частици (ФПЧ). Специален фокус на политиката ще остане и опазването и
поддържане на богатото биологично и ландшафтно разнообразие на страната и
регионите й;
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o Приоритет П6: Устойчиво селско стопанство. Основната цел на приоритета ще е
развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското
стопанство, който да гарантира продоволствената сигурност на населението ;
- Към трета ос на развитие „Свързана и интегрирана България“, чийто фокус е осигуряване на предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и устойчивото
развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова
свързаност, както и насърчаването на местното развитие, стъпвайки на специфичния
местен потенциал:
o Приоритет П7: Транспортна свързаност. Основната цел на политиката ще продължи да бъде осигуряването на по-добра свързаност между и достъпност на
населените места в страната;
o Приоритет П8: Цифрова свързаност. Основен фокус на политиката ще бъде изграждането на модерна и сигурна цифрова инфраструктура, като основа за предлагане на повече услуги чрез цифрово управление и сътрудничество.;
o Приоритет П9: Местно развитие. Целта на приоритета ще е оползотворяването на
идентифицирания местен потенциал за развитие, както и адресиране на местните
проблеми и предизвикателства.. ;
- Към пета ос на развитие „Духовна и жизнена България“, чийто основен фокус се
поставя върху подобряването на здравния статус на населението, като ключов детерминант на качеството на живот, но също и като необходимо условие за включването му в
заетост и социална активност. Същевременно политиката адресира по-висшите духовни
потребности на индивида и се стреми да осигури предпоставки за превръщането му в
творческа и пълноценна личност:
o Приоритет П13: Култура, наследство и туризъм. Основната цел на приоритета ще
е развитие и съхранение на културното богатство и оползотворяването на
потенциала му като инструмент за социално сближаване, стимулиране на творческата и иновативна мисъл, както и за генериране на икономически ползи.
1.2.3. Връзки с Националната стратегия за регионално развитие на Република България
(НСРР) за периода 2012-2022 г.
Връзките на ОУПО с НСРР са по линията на съдържащите се в нея:
- концепция за териториално-урбанистично развитие на българските райони;
- визия, стратегия, цели и приоритети за регионално развитие.
Според концепцията, гр. Горна Оряховица като среден по големина град се ситуира на трето
ниво в Йерархичната система от градове-центрове: средни градове с регионално значение – в
територията на областта, по отношение на която изпълнява функциите на един от двигателите
на развитието й. По географското си положение общината е разположена в района на кръстосването на две оси на урбанистично развитие - Северната основна паралелна ос София–
Плевен–Русе и отклонението София–Ловеч–Велико Търново–Шумен–Варна и Средната основна меридионална ос на урбанистично развитие Русе–Велико Търнов–Габрово–Стара Загора
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– Хасково – Кърджали - Маказа. От гледна точка на видовете територии общината се отнася
към категорията „Централни силно урбанизирани територии”. Това са териториите, чиито
градове центрове с агломерационните им ядра имат все по-значима роля в реализирането на
мерките на политиката на регионално развитие.
Главната стратегическа цел на НСРР е: „Постигане на устойчиво интегрирано регионално
развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект”.
Към четирите стратегически цели, които произтичат от главната цел са определени приоритети и специфични цели, част от които имат целеполагащо и инструментално значение за
ОУПО, въпреки че са адресирани на ниво райони за планиране.
Към 1-вата стратегическа цел, която визира икономическото сближаване, чрез развитие
на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда такива приоритети са:
- Развитието на устойчиви форми на туризъм и на културни и творчески индустрии;
- Развитието на инфраструктурата за опазване на околната среда.
Към 2-рата стратегическа цел, посветена на социалното сближаване, от значение са приоритетите, отнасящи се до:
- Подобряване достъпа до образователни, здравни и културни услуги и развитие на
спортната инфраструктура;
- Подкрепа на трудовата географска мобилност в районите, в т.ч. стимулиране мобилността на работната сила за ограничаване миграционните процеси в тях;
- Развитието на капацитета за стратегическо планиране и по-специално осигуряване на
устойчиво и хармонично развитие на територията чрез качествено устройствено и интегрирано планиране и създаване на добри условия за инвестиционния процес.
Към 3-тата стратегическа цел, отнасяща се до териториално сближаване важна е специфична цел 3.2.1 – Разширяване на междурегионалното сътрудничество.
Към 4-тата стратегическа цел, третираща балансирано териториално развитие, от важно значение са специфичните цели, ориентирани към:
- Развитие на връзките град – район и подобряване достъпа до културно-исторически
обекти, логистични центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес зоните в района;
- Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяване на селата, предлагането на местни основни услуги и опазването на културното и природно наследство
като важен фактор за подобряване качеството на живот в селските райони.
1.2.4. Връзки с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 –
2025
Връзките на ОУПО Горна Оряховица с Националната концепция за пространствено развитие
(НКПР) са по линията на заложените в нея цели, приоритети и стратегия за развитие на националното пространство, с които той задължително се съобразява.

17

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

Цели и приоритети
Към Стратегическа цел 1 – Интегриране в европейското пространство - това е приоритет
1.4. „Развитие на националната транспортна инфраструктура като част от Трансевропейската
транспортна мрежа (TEN-T) осигуряваща интегриране в европейското пространство и връзки с
основните урбанизационни центрове на съседните страни. За община Горна Оряховица такава
ще е ролята на автомагистрала „Хемус”.
Към Стратегическа цел 2 – Полицентрично териториално развитие – това е приоритет 2.3.
„Поддържане на широка мрежа от градове от 3-то йерархично ниво и подкрепа на тяхното интегрирано развитие чрез приложение на ИПГВР и синхронизиране на секторните политики”.
ИПГВР на град Горна Оряховица е одобрен и ще съдейства за реализацията на ОУПО.
Към Стратегическа цел 3 – Пространствена свързаност и достъп до услуги – това е приоритет 3.2. „Развитие на електронната съобщителна инфраструктура и осигуряване на условия за
широколентов достъп до Интернет на домакинствата и предприятията, като една от найважните предпоставки за развитие и широкото използване на електронни услуги от администрацията, бизнеса и гражданите”.
Към Стратегическа цел 4 – Съхранено природно и културно наследство – това е приоритет
4.1. „Опазване на идентичността на природното и културно наследство чрез ефективна защита и
интелигентно използване на икономическия потенциал на защитените природни и културни
ценности”.
Към Стратегическа цел 5 – Стимулирано развитие на специфични територии – става дума
за приоритет 5.6. „Възстановяване на нарушените територии, екологичното равновесие и биологичното разнообразие, адаптиране към измененията на климата и намаляване на риска от природни бедствия.”
Към Стратегическа цел 6 – Конкурентоспособност чрез зони за растеж и иновации – става
дума за приоритет 6.2. „Изграждане на индустриални паркове и обновяване на зони с
обикновени производства в градове-центрове от 3-то йерархично ниво”.
Стратегия
По отношение на стратегията за полицентрично урбанистично развитие на гр. Горна
Оряховица, заедно с останалите градове от 3-то йерархично ниво, е възложена мисията да балансират големите градове и да намаляват ефекта от моноцентрично развитие на територията
на областите и районите. Установено е, че гр. Горна Оряховица принадлежи на агломрационното формирование Велико Търново – Горна Оряховица – Лясковец.
Според стратегията за развитие на социалната инфраструктура Горна Оряховица запазва
досегашните си 3-ти нива на обслужване в сферите на образованието и здравеопазването и 4-то
ниво в сферата на културата, като се изисква доизграждане и реконструкция на транспортната
инфраструктура за скъсяване на времето за достъп до съответните услуги.
Що се отнася до стратегията за развитие на техническата инфраструктура за ОУПО е
отбелязаното значение на развитието на енергия от възобновяеми източници.
От стратегията за пространствените измерения на икономическото развитие съществени
за ОУПО са насоките за:
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- подпомагане на развитието на селското стопанство чрез изграждане/възстановяване на
хидромелиорациите и на инфраструктурата за предпазване на земеделските земи от вредното
въздействие на водите;
- съобразяване на реализирането на стопанските функции на горите със средообразуващата им роля, значението им на биологично и ландшафтно богатство, рекреационния им
потенциал, добива на негорски продукти и ловно-стопанската дейност;
- в областта на туризма противодействие срещу наложилите се сезонност и еднообразие
на туристическия продукт, качеството на средата и трансформацията на рекреационните
ландшафти в силно урбанизирани като за целта: „Към плановете за развитие на туризма на
локално равнище се прилагат изисквания за диверсифициране на туристическото предлагане с
нови „алтернативни” форми според ресурсите в районите и общините“.
Стратегията на НКПР по отношение на природните и културни ценности за постигане на
екологичните й цели е насочена към опазване на идентичността на природното наследство и
изключителното биологично разнообразие.
1.2.5. Връзки с Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
През периода 2014-2020 целевата ориентация на Оперативна програма „Региони в растеж”
(ОПРР) е градското развитие и то развитието на градовете от 1-во до 3-то йерархично ниво и по
изключение някои градове от 4-то йерархично ниво (предвидени от НКПР за преминаване към
по-високото 3-то ниво). Дейностите по различните приоритетни оси, инвестиционните им приоритети и специфичните цели към тях, които подлежат на финансово подпомагане и имат отношение към ОУПО са посочени по-долу.
Дейности към Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие:
Към Инвестиционен приоритет 2: Действия за подобряване на градската околна среда, обновяване на градовете, възстановяване и почистване на терените за вторично застрояване (включително зони за конверсия), и намаляване замърсяването на въздуха и насърчаване мерки за
намаляване на шума:
- Специфична цел 1: Повишаване качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете:
o изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, детски
площадки …..;
o изграждане, реконструкция и рехабилитация на физически елементи на градската
среда, като напр. пешеходни алеи и тротоари, велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони;
o изграждане, реконструкция и рехабилитация на улични мрежи и паркинги;
- Специфична цел 2: Подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическа активност:
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o подобряване или реконструкция на съществуваща или строителство/развитие на
нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса, като например комуникационна свързаност, електроснабдяване, публично осветление…;
o въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на електрическа енергия от ВИ;
Към Инвестиционен приоритет 5: насърчаване на нисковъглеродни стратегии за всички типове
територии и особено градските райони, включително насърчаване устойчива мултимодална
градска мобилност и смекчаване на съответните адаптационни мерки:
- Специфична цел 1: Подобряване качеството на въздуха в градовете, чрез подобрена
градска мобилност и повишаване дела на електротранспорта:
o разработване на планове за управление на трафика и въвеждане на АСУ и к/л;
o подобряване достъпността на градските автобусни спирки и на довеждащата до
тях инфраструктура (подлези)…;
o подобряване връзките между интегрирания градски транспорт и междуградския
автобусен и ж.п. транспорт като част от реализиране на мултимодален транспорт
….
Дейности към Приоритетна ос 5: Регионален туризъм:
Към Инвестиционен приоритет 1: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство
- Специфична цел 1: Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природното наследство и
- Специфична цел 2: Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на
заетост в регионите:
o развитие на природни, културни и исторически атракции от национално и световно значение ….;
o развитие на туристическа инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите
….;
o развитие на допълнителна дребномащабна инфраструктура в района на атракциите ….
Дейности към Приоритетна ос 6: Регионална пътна инфраструктура:
Към Инвестиционен приоритет 1: Подобряване мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на транс-европейската транспортна мрежа, включително мултимодални възли:
- Специфична цел 1: Подобряване свързаността и достъпността на мрежата от градове и
обектите на природното и културно наследство с TEN-T мрежата:
o строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни и второкласни
пътища (извън Трансевропейската транспортна мрежа) и третокласни пътища,
които обслужват вътрешнорегионални връзки между градовете и осигуряват възможност за развитие на техния специфичен икономически потенциал, връзки и
достъп до TEN-T мрежата – връзка/и с автомагистрала „Хемус”;
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o строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни и второкласни пътища (извън Трансевропейската транспортна мрежа) и третокласни пътища, осигуряващи достъп до райони с потенциал за развитие на туризъм и достъп до TENT мрежата.
Дейности към Приоритетна ос 7: Превенция на риска:
Към Инвестиционен приоритет 1: Насърчаване на инвестициите за справяне със специфични
рискове, осигуряване устойчивост на бедствия и развитие на системи за управление на бедствията:
- Специфична цел 1: Превенция на риска от свлачища:
o инфраструктурни мерки за укрепване, ограничаване и предотвратяване на свлачищни, ерозионни, абразионни и други неблагоприятни геодинамични процеси;
o проектирането и изпълнението на геозащитни строежи и мероприятия, което може да включва повърхностна обработка на свлачищата, планиране, водозащита,
дрениране, подпиране на свлачища ….;
1.2.6. Връзки с Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС)
В ОПОС 2014–2020г. са предвидени приоритетни оси, като към всяка от тях са идентифицирани
специфични цели и дейности за изпълнение на целите на оперативната програма, като пет от
тези приоритетни оси са пряко или косвено свързани с Плана и това са:
Приоритетна ос 1 „Води“
По тази приоритетна ос инвестициите са насочени основно към:
 Изграждане на ВиК инфраструктура – средствата ще бъдат насочени към агломерации с
над 10 000 екв. ж.;
 Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на водите;
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“
Финансират се проекти, целящи подобряване управлението на битовите отпадъци в
съответствие с Националния план за управление на отпадъците.
Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“
Инвестициите са насочени към мерки и дейности съгласно Националната приоритетна рамка за
действие за мрежата Натура 2000.
Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“
Предвидено е да се инвестират средства за:
 Създаване на Национална система за управление на водите в реално време;
 Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в
т.ч. екосистемно базирани решения;
 Установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна
реакция при наводнения;
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Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за управление на риска
от наводнения (ПУРН) за периода 2021-2027 г.;
Мерки за превенция и управление на риска от свлачища;
Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и информационни кампании,
свързани с превенция и управление на риска от наводнения и свлачища.

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“
За изпълнение на националното законодателство относно качеството на атмосферния въздух и
за по-чист въздух за Европа, както и с оглед принос към постигане целите на Гьотеборгския
протокол към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, ще
се инвестират средства за:
 Преглед и анализ на общинските програми за КАВ;
 Подпомагане на компетентните органи при изготвянето/преработването, изпълнението и
контрола на общинските програми и развитие и оптимизиране на системите за
мониторинг на КАВ;
 Мерки за намаляване на количествата ФПЧ10 и азотни оксиди от основните източници на
замърсяване.
1.2.7. Връзки с Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”, 20142020
Общата цел на Програмата е идентична с тази от миналия програмен период, а имено: Развитие
на устойчива транспортна система“.
Идентифицирани са две специфични цели за постигане на общата цел на Оперативната програма:
- Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа;
- Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура.
Допустимите за финансово подпомагане интервенции са структурирани в 5 приоритетни оси:
Приоритетна ос 1. Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа;
Приоритетна ос 2. Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска
транспортна мрежа;
Приоритетна ос 3. Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и
развитие на устойчив градски транспорт;
Приоритетна ос 4. Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана
инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността
на транспорта”;
Приоритетна ос 5. Техническа помощ.
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От предвидените във всички приоритетни оси инвестиционни приоритети със съответни допустими дейности с отношение към ОУПО Горна Оряховица е изграждането на АМ „Хемус”,
която се „разглежда като стратегически проект, който ще допринесе за икономическото и социално сближаване на регионално ниво.“
1.2.8. Връзки с Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор, 2012г.
Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС) в Република
България е разработена във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите.

Основните етапи на разработването включват:
 Изготвяне на детайлни анализи на ситуацията в сектора – водни ресурси и
инфраструктура във водния сектор.
 Разработване на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в
Република България и организиране на обществено обсъждане.
 План за действие към Националната стратегия за управление и развитие на водния
сектор в Република България, в краткосрочна (2013-2015 г.), средносрочна (2016-2021 г.) и
дългосрочна (2022-2037 г.) перспектива.
 Приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в
Република България от Народното събрание - Приета с Решение на Народното събрание
Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е устойчиво
ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещите нужди на
населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми.

За постигането на дългосрочната стратегическа цел се предвижда изпълнението на следните
цели:

Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени
на климата, водещи до засушаване чрез:

1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на съществуващите и
изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на водопроводната мрежа и
водоизточниците.

1.2. Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при използването на
водните ресурси.
Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води

2.1. Премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и естествени
водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за
отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да гарантира
доброто състояние на повърхностните и подземните води.
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2.3. Превръщане на Плановете за управление на речните басейни в основен планов документ
при интегрираното управление на водите.

Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като
стопански ресурс

3.1. Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на отговорността
за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на национално, регионално и
местно равнище от стопанските субекти към публичните власти – държава, общини.

3.2. Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално
съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор, при спазване на принципа
„замърсителят и ползвателят плащат”.
3.3. Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния сектор.

Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения
4.1. Идентифициране на рисковите зони.

4.2. Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения.

Стратегическото планиране на развитието на отделните водностопански отрасли –
„Водоснабдяване и канализация”, „Хидромелиорации”, „Хидроенергетика” и обособяването на
нов отрасъл, наречен условно „Защита от вредното въздействие на водите”, ще се осъществява
при следната йерархия на плановите документи:
-

-

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
Стратегия за управление на отрасъл „Водоснабдяване и канализация”; Стратегия за
управление на отрасъл „Хидроенергетика”; Стратегия за управление на отрасъл
„Хидромелиорации”; Стратегия за управление на отрасъл „Защита от вредното
въздействие на водите”
План за развитие на инфраструктурата във водния сектор
Бизнес планове на операторите, осъществяващи дейност в посочените отрасли.

Стратегията се отнася за институции, имащи отношение към водния сектор – ВиК оператори,
оператори на хидромелиоративни и хидроенергийни системи, НЕК ЕАД. Стратегията урежда
нормативната уредба във водния сектор и секторните проблеми, изискващи финансиране. В
този смисъл, тази стратегия няма пряка връзка с ОУП, чиято основна задача е да определи
общата структура на планираната територия и режима и начина на устройство на отделните й
части.
1.2.9. Връзки с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници до
2020 г. (НПДЕВИ)
Връзката на ОУПО с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници до
2020 г., наричан по-нататък за краткост НПДЕВИ, е по линията на ограниченията за използване
на местните възобновяеми източници за производство на електроенергия.
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Тези ограничения се съдържат в Становището № 1-2/2012 г. на МОСВ по Екологична оценка на
НПДЕВИ, обхващат целия период на действието му и се отнасят до използването на потенциалите на водните течения, слънчевата и вятърната енергии. Същността на ограниченията е
следната:
- по отношение на водноелектрическите централи се забранява провеждането на нови
съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за руслови и деривационни ВЕЦ и МВЕЦ в
границите на защитените зони, опазващи водозависимите видове и местообитания: 3260, 6420,
6430, 91ЕО, 91FO, 92AO, 92CO, 92DO, видра, распер, черна мряна, маришка мряна, белопера
кротушка, балкански кротушки, сабица, щипок, виюн, балкански щипок, високотел бибан,
ивичест бибан, малка и голяма вретенарка, главоч, ручеен рак и бисерна мида;
- по отношение на фотоволтаиците се забранява провеждането на нови съгласувателни
процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им в земеделския и горския фонд, в
границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с изключение на такива за
самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени;
- по отношение на вятърните генератори се забранява провеждането на нови съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им на територията на земеделския и
горския фонд в границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с изключение на
такива за самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени.
1.2.10 Връзки с Национална приоритетна рамка за действие /НПРД/ за Натура 2000 в
България
Целта на НПРД е да се определят по-добре нуждите от финансиране и приоритетите за
защитените зони от НАТУРА 2000 на национално и регионално ниво и с това да се улесни
интеграцията им в бъдещите програми за финансиране от различните европейските финансови
инструменти. Заложеното в програмите финансиране за зоните по НАТУРА 2000 трябва да
бъде в съответствие с мерките от НПРД и източниците на финансиране за тези мерки, посочени
в Рамката.
Връзките на ОУПО с НПРД са индиректни, т.к. преценката за необходимост от финансиране на
защитени зони е предмет на съвсем различни нива на планиране. НПРД е основата за изготвяне
на ОПОС 2014-2020, чиито връзки с ОУПО са разгледани по-горе в раздела.
1.2.11 Връзки с Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата
Натура 2000, 2014-2023г.
Общата цел на документа е да се подкрепи цялостният процес на комуникация на Натура 2000
през следващите десет години.
Специфичните цели, които си постави разработването на НИКС, могат да бъдат формулирани
по следния начин:
- Да се оценят постигнатият напредък и основните предизвикателства по отношение на
комуникацията и информираността за Натура 2000;
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Да се оцени необходимостта от изпълнение на дейностите за комуникация и
информиране за мрежата Натура 2000 за следващите 10 години, като се развие
стратегическа рамка за тяхното реализиране;
Да се оценят необходимите ресурси за изпълнението на дейностите, както и сроковете и
последователността им, като се разработят механизми за преглед на напредъка и
оценката на постигнатите резултати.

В стратегията се казва, че „Настоящата визия на НИКС е желаното състояние на обществени
нагласи, степен на познание и разбиране към темата „НАТУРА 2000 в България“, което се цели
да бъде постигнато към 2023 г. – в края на периода на реализация на НИКС. Тя отразява
стремежа към формирането на възприятие, което да обединява основополагащите за
екологичната мрежа разбирания – като среда за развитие и обитаване, природен, социален и
икономически капитал. Той следва да е разумно и отговорно управляван с оглед постигане не
само на удовлетворителен екологичен, и в частност консервационен статус на териториите в
мрежата, но и на ефект върху благосъстоянието и качеството на живот в дългосрочен
национален план“.
Формулираната по-долу визия се базира на всички направени изводи в аналитичната част, като
отчита ролята на външните фактори. Тя представлява вербализиран израз на консолидираното
виждане за Натура 2000, което се налага като водещо за настоящия документ.
Тази визия е обвързана и въплътена в структурата на общата и специфичните цели на НИКС,
които са дефинирани както следва:
- Обща цел: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа
Натура 2000 в България.
- Специфична цел №1: Повишаване на информираността, разбирането и обществената
подкрепа за мрежата Натура 2000 като водещ фактор за социално-икономическо развитие;
- Специфична цел №2: Формиране на осъзнато комуникационно поведение за участие в
процесите по опазване на биологичното разнообразие в мрежата Натура 2000;
- Специфична цел №3: Мотивиране на активно обществено участие в постигането на целите
на Натура 2000 за 2020 г.
Така формулираните цели на НИКС в прагматичен вид са насочени към постигане на следните
комуникационни ефекти:
- Повишение на информираността, разбирането и подкрепата на широката общественост,
и по-специално на ключовите заинтересовани страни за екологичната мрежа Натура
2000;
- Постигане на промяна в нагласите на хората и създаване на позитивен образ за Натура
2000 сред обществеността.
- Изграждане на обща визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България;
- Прилагане на националните и европейски политики за опазване на биоразнообразието;
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Създаване на условия за включване на основните заинтересовани страни в
комуникирането и информирането за мрежата Натура 2000;
Приоритетите на НИКС са формулирани, както следва:
• Приоритет №1: Повишаване на информираността на заинтересованите страни за
екологичната мрежа Натура 2000;
• Приоритет №2: Екологично образование и изграждане на капацитет по теми, свързани с
Натура 2000;
• Приоритет №3: Повишаване на разбирането за ползите от Натура 2000 в социалноикономическото развитие на регионите
• Приоритет №4 Обмяна на опит и добри практики чрез изграждане и развитие на
партньорства
• Приоритет №5: Техническа помощ.
-

Целите и приоритетите на стратегията нямат пряка връзка с целите и задачите на ОУПО, чиято
цел съгласно ЗУТ е „ …да определи …… „ и в този смисъл, отношението на ОУПО към зоните
Натура 2000 е в контекста на тяхната функционална принадлежност само като важен
структурен елемент от територията на общината, подлежащ на опазване съгласно приети
Планове за управление или заповеди за обявяване.
1.2.12 Връзки с Национален стратегически план за управление на отпадъците от
строителство и разрушаване на сгради /ОСР/ на територията на Република България за
периода 2011-2020г.
Главната стратегическа цел на националния план е „До 2020 г. РБългария да притежава
развита система за управление на ОСР, която да осигури не по-малко от 70% икономически
целесъобразно рециклиране, с което да се прекрати замърсяването на околната среда и се
редуцира до минимум екологичното въздействие на отпадъците, образувани в резултат на
строителните дейности в контекста на устойчивото развитие“.
Стратегическите приоритети на плана са:
– Оптимизиране на процеса по закриването на нерегламентираните депа и площадки за
отпадъци.
– Намаляване на необходимостта от изграждането на нови депа за ОСР.
– Ограничаване негативното въздействие върху околната среда от добив на кариерни
материали посредством частичната им замяна с рециклирани материали от ОСР.
– Създаване на нова специфична нормативна уредба, регулираща управлението на ОСР и
употребата на рециклираните строителни материали.
– Въвеждане на изисквания за ефективно управление на ОСР (селективно разрушаване,
временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците от строителство и
разрушаване) които да осигуряват в максимална степен постигане целите на плана.
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Предвижданията на НСП за ОСР имат отношение към регионалните и/или общински програми
за управление на отпадъците, респективно към предвижданията на ОУПО.
1.2.13 Връзки с Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци,
2014-2020г.
Стратегическите цели на националната програма са:
– Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване.
– Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество
генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда.
– Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.
– Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на
управление на отпадъците
В рамките на НПУО 2014-2020 г са разработени девет програми, които чрез своите дейности
водят до постигане на изпълнението както на конкретните програмни цели
(стратегически/оперативни цели), така и на четирите стратегически цели на националния план.
Изборът на конкретни мерки и тяхната комбинация във времето представляват различни
алтернативи за достигане на набелязаните цели, които представляват предмет на регионалните
и/или общинските програми за управление на отпадъците.
1.2.14 Връзки с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.
Оперативните цели на Националния план са както следва:
- Намаляване количеството отпадъци;
- Намаляване вредното въздействие на отпадъците;
- Намаляване съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.
Мерките, които Националния план предвижда за предотвратяване образуването на отпадъците
са общо 16, като в пряка или косвена връзка с ОУПО са следните:
Мярка 4.1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за
насърчаване на ефикасното използване на ресурсите
Мярка 4.3. Разработване на ефективни и целесъобразни индикатори за вредното влияние върху
околната среда от образуването на отпадъци, чиято цел е да допринесе за предотвратяване
образуването на отпадъци на всички равнища.
Мярка 4.7. Включване на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци в инсталациите,
които не попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС.

28

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

Мярка 4.15. В контекста на обществените и корпоративните поръчки - включване на критерии
за защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци в обявите за търгове
и в договорите, съгласно Наръчника за екологичните обществени поръчки, публикуван от
Комисията на 29 октомври 2004.
В по-голямата си част мерките, съдържащи се в този национален план имат отношение към т.н.
секторни програми, в частност към Програмите за управление на отпадъците на общините и
последващи действия от техните предвиждания.
1.2.15 Връзки с Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и
борба с опустиняването на Република България, актуализация 2014-2020
Стратегическа цел: Ограничаване деградацията на земите и борба с опустиняването за
запазване и развитие на капацитета на екосистемите, за постигане на чиста, безопасна и
привлекателна околна среда, икономическа стабилност и подобрено качество на живот.
Стратегическите направления на програмата са следните:
-Стратегическо направление I: Усъвършенстване на националното законодателство и
политики за УУЗ и борба с опустиняването. Съществено значение тук има мярката
„Разработване на „Методика за поддържане на регистър на площите с увредени почви, който да
съдържа информация за месторазположението, източника на увреждане, вида и площта на
увреждането, оценката на риска и изразходваните средства за проучването и възстановяването
им“.
-Стратегическо направление ІІ: Съхраняване и подобряване на потенциала на земните
ресурси и тяхното устойчиво използване . От значение за планирането са следните мерки:
- Определяне на приоритетни райони за борба с ерозията.
- Възстановяване, създаване на нови и поддържане на противоерозионната инженернотехническа инфраструктурата в земеделските и горските територии, вкл. и за укрепване на
хидрографската мрежа.
- Прилагане на агротехнически, хидротехнически и лесомелиоративни мерки за
ограничаване на ерозията.
- Възстановяване и поддържане на полезащитните горски пояси и извършване на нови
противоерозионни залесявания.
- Създаване на противоветрови защитни пояси и линейни залесявания покрай границите на
земеделските имоти, край канали, пътища и др.
- Насърчаване разнообразяването на икономическите, земеделските и горскостопанските
дейности в необлагодетелстваните райони.
- Интродукция на подходящи видове за залесяване при полуаридни условия, извън зоните
по НАТУРА 2000.
- Проучване на възможностите за отглеждане на нетрадиционни за района и страната
култури (в т.ч. и алтернативни енергийни), разработване и пилотно внедряване на технологии за
тяхното отглеждане.
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- Стратегическо направление ІІІ: Наука и образование в подкрепа на политиките за
устойчиво управление на земите и борба с опустиняването
- Стратегическо направление ІV: Интегриране и прилагане на политики за УУЗ на
местно ниво.
- Стратегическо направление V: Усъвършенстване на информационния обмен и участие
на обществеността в процесите на вземане на решения за УУЗ и борба с опустиняването.
Националната програма за действие 2014 – 2020 г. като годишен обхват се обвързва с цикъла на
програмиране на ЕС, което създава добри предпоставки за цялостната координация във времето
на НПД и останалите национални стратегически документи на България, изготвени за същия
времеви хоризонт.
1.2.16 Връзки с План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020
Планът за опазване на водните ресурси на Европа има за цел да се справи с пречките, които
възпрепятстват действията за опазване на водните ресурси на Европа и се основава на
задълбочена оценка на съществуващата политика. Планът се основава на богата информация и
анализ, включващи изготвения от Европейската агенция за околната среда (EАОС) доклад
относно състоянието на водите, изготвената от Комисията оценка на плановете за управление
на речните басейни (ПУРБ) на държавите членки и прегледа на политиката спрямо недостига на
вода и сушите и проверката за пригодност на политиката на ЕС в областта на сладководните
води. Освен това той се придружава от оценка на въздействието. Планът се основава на широки
публични консултации както в рамките на своето разработване, така и в рамките на проверката
за пригодност, проведена с участието на широката общественост, заинтересованите страни,
държавите членки, както и други институции и органи на ЕС. В Плана се акцентира върху
ключови теми, като подобряване на земеползването, решаване на проблема със замърсяването
на водите, подобряване на ефективността на използването на водата и повишаване на
устойчивостта, както и подобряване на управлението от страна на участниците в управлението
на водните ресурси.
Управлението на водите в контекста на сътрудничеството на ЕС за развитие следва да бъде
съсредоточено върху следните аспекти:
 Достъп до безопасна питейна вода и основни канализационни услуги;

 Вода за икономическия растеж и устойчивото развитие - разпределение и използване на
водата в икономическите сектори, на устойчивото селско стопанство и на връзката вода - селско
стопанство- енергетика- околна среда.
 Управление на водите - адекватното и устойчиво управление на водите на регионално и
трансгранично равнище допринасят за осигуряване на мир и политическа стабилност чрез
връзката между водата и сигурността.

Планът има косвена връзка с ОУПО, тъй като освовните му цели са имплементирани в ПУРБ.
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1.2.17 Връзки с Плана за управление на речните басейни в Дунавски басейнов район, 20162021г.
Целите на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление допринасят за постигане на
националните стратегически цели по околна среда, дефинирани в Национална стратегия за
околна среда.
Актуализацията на целите за опазване на околната среда на повърхностните води е извършена
на база на оценки на екологично и химично състояние на актуализираните водните тела, вкл.
определяне на показатели с отклонения от СКОС; отчитане изпълнението на планираните в
първия ПУРБ цели и изключения от постигането им; отчитане на извършените промени при
актуализация на границите на повърхностните водни тела. Планираните цели за опазване на
околната среда за повърхностните водни тела са определени по отделно за водните тела в добро
екологично състояние/добър екологичен потенциал и добро химично състояние и тези в пониско от добро екологично състояние/по-нисък от добър екологичен потенциал и по-ниско от
добро химично състояние. Определени са изключения от постигане на целите за опазване на
околната среда на повърхностни водни тела. Всички приложени изключения са подкрепени с
мотивировка.
Главната цел за подземните води е постигане на добро състояние за всички ПВТ. За всяко
подземно водно тяло са предложени изисквания, които са свързани с опазване, предотвратяване
или ограничаване въвеждането на замърсители, осигуряване на баланс между черпенето и
възстановяването на подземните води и др. По отношение на количественото състояние на ПВТ
целите са следните:
o Нивото на подземните води в ПВТ да бъде такова, че разполагаемите ресурси няма да
бъдат превишени от общото средно многогодишно черпене, включващо черпенето на
базата на издадени разрешителни за водовземане и черпенето от кладенците за
задоволяване на собствените потребности на гражданите;
o Промените в нивото на подземните води, в резултат от черпенето, няма да предизвикват
временна или постоянна промяна в посоката на потока, включително на ограничени
територии.
По отношение на химичното състояние на ПВТ целта е ненадвишаване на:
o Стандартите за качество на подземните води определени в Приложение 1 към Наредба
№1/10.10.2007 г. и Наредба № 9/16.03.2001 г. и стандартите за качество на
замърсителите, установени в Приложение I на Директивата за опазване на подземните
води от замърсяване и влошаване;
o Праговите стойности (ПС) определени за всички замърсители и показатели на
замърсяване, които характеризират ПВТ определени в риск да не постигнат добро
химично състояние.
За постигане на горепосочените цели Плана за управление предлага програма от мерки.
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Важен за ОУПО е факта, че в списъка на общините в териториалния обхват на БДДР, чиито
територии или части от тях попадат в уязвимата зона по Нитратната директива по надморска
височина, съгласно Приложение 2 към Заповед № РД 146/25.02.2015 г на МОСВ – територията
на общината попада изцяло в пълен обхват в уязвимата зона по надморска височина до 300м.
1.2.18. Връзки с План за управление на риска от наводнения
В изпълнение на изискванията на чл. 5 от Директивата и чл. 146г, ал. 1 от Закона за водите,
Директора на БД определя райони, за които се счита че съществува значителен потенциален
риск от наводнения или вероятност за значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).
Определянето на РЗПРН се извършва на база на резултатите от предварителната оценка на
риска от наводнения (ПОРН) по „Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и
определяне на РЗПРН”, утвърдени от Министъра на Околната среда и водите съгласно чл. 187
ал.2 т.6 от Закона за водите.
В БДДР е разработен План за управление на риска от наводнение /ПУРН/. Определени са
окончателните райони със значителен потенциален риск за Дунавския район. В плана са
определени райони със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/ по чл. 146г от ЗВ
в Дунавски район за управление на водите и утвърдените от министъра на околната среда и
водите „Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН“
– II-ра част от Методиката по чл. 187, ал. 2, т. 6 от Закона за водите. Целта на плана е да създаде
условия за намаляване неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, околната среда,
културното наследство и стопанската дейност за определените райони със значителен
потенциален риск от наводнения за територията на Дунавски район. Той разглежда всички
аспекти на управлението на риска от наводнения, отчитайки характеристиките на конкретния
речен басейн и интегрира аспектите на опазване на околната среда, като осигурява високо ниво
на опазването и. В него е включена Програма от мерки, която се съсредоточава върху
предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите за наводнения и
системите за ранно предупреждение.
Картите на заплахата от наводнения са четири типа и показват дълбочината на водата при
наводнение, карта на обхвата на заливане, карта на степента на заплаха и карта на скоростта на
водата, а картите на риска от наводнения са изготвени за всеки от вероятностните периоди-20,
100, 1000г.
За община Горна Оряховица са определени 2 зони със значителен риск от наводнения – р.
Росица при с. Ресен и р. Янтра в участъка между гр. Велико Търново и гр. Горна Оряховица.
1.2.19 Връзки с Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г.
Аналитичната част на плана третира единно цялата територия на района като териториалният
разрез е на ниво област и в този смисъл не съдържа аналитична информация конкретно за
община Горна Оряховица.
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Целенасочваща роля за ОУПО има стратегическата част на РПРСЦР – визията, стратегическите цели, приоритетите, специфичните цели и мерки/дейности, независимо, че в повечето
случаи са формулирани твърде общо.
В РПРСЦРП е заложена следната визия: Северен централен район – бързо и устойчиво развиващ се европейски район, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора
виждат своето бъдеще и личностна реализация. С нея се свързват четири стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване – достигане на средните нива на заетост,
производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за районите
от Дунавското пространство;
Стратегическа цел 2: Социално сближаване – преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална изолация и
бедност;
Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и
устойчиво развитие на територията и населените места;
Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване на
замърсяването и енергоемкостта и стимулиране използването на енергия от възобновяеми източници.
За ОУПО, респ. за устройството на територията, от значение са шест от общо осемте
приоритета към съответните стратегически цели и част от свързаните с тях специфични цели и
мерки/дейности.
От приоритет 1.1. към първата стратегическа цел – Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика основана на знанието, иновациите и новите технологии – с пряко или индиректно влияние върху устройството на територията са:
Специфична цел 1.1.1. Подобряване на инфраструктурата за нуждите на икономическите субекти в градските и селските райони, респ. мярка „Изготвяне на проекти и
изграждане на индустриални, технологични и транспортно-логистични и панаирни
паркове“
Специфична цел 1.1.4. Разнообразяването на икономиката в селските райони, респ.
мерките:
o Стимулиране на вертикалната интеграция и клъстери за производство и преработка на селскостопанска продукция в малки и средни предприятия в селските
райони;
o Развитие на преработвателната промишленост, основана на уместно използване
на отпадъчната продукция от селскостопанското производство;
o Разнообразяване и стимулиране на частни инициативи в социалния сервиз;
o Развитие на производството на енергия от отпадъците в селското стопанство;
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o Подобряване на условията за местни производители да реализират своята продукция - осигуряване на инфраструктура, включително и тържища;
Специфична цел 1.1.5. Развитие на силен туристически сектор, основан на богатото
природно и културно наследство и стимулиране на специфични за района видове туризъм, съответно мерките:
o Валоризиране и активизиране на богатите природни и антропогенни туристически
ресурси в отделните области на района и свързване на 169 рекреационни зони и
ландшафти чрез културни и туристически маршрути;
o Възстановяване, реставрация, консервация, въвеждане на съвременни форми на
експониране на паметниците на културното наследство. Изграждане на
довеждаща и съпътстваща туристическа инфраструктура;
o Популяризиране на биологичното разнообразие. Изграждане на екотуристическа
инфраструктура;
От приоритет 2.2. към втората стратегическа цел - Подобряване на човешкия капитал - с
пряко или индиректно отношение върху устройството на територията са:
Специфична цел 2.2.2. Осигуряване на адекватни здравни и социални услуги и условия за
развитие на спорта и културата, респ. мерките:
o Модернизиране, реконструкция и изграждане на нова база за масов спорт и културни дейности;
o Изграждане на спортни зали/инфраструктури за развитие на професионален
спорт;
От приоритет 3.1. към третата стратегическа цел – Изграждане на приоритетни инфраструктурни коридори и прилежащите им съоръжения – с отношение към ОУПО са:
Специфична цел 3.1.1. Изграждане на коридори с национално и наднационално значение,
съответно мярката: „Изграждане на АМ „Хемус“ и рехабилитация на прилежащата й
ж.п. линия“;
Специфична цел 3.1.2. Изграждане на инфраструктура с регионална значимост, съответно мярката: „Разширяване и изграждане на нови газопреносни и газоснабдителни
мрежи“;
От приоритет 3.2. към третата стратегическа цел – Интегрирано и устойчиво развитие и
укрепване на полицентричната мрежа от селища – с отношение към ОУПО са:
Специфична цел 3.2.1. Интегрирано обновяване и развитие на градовете и подобряване
качеството на градската среда, съответно мерките:
o Реализация на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие;
o Подобряване на транспортната и комуникационна свързаност в агломерационните
ареали на големите градове с акцент върху масовия обществен транспорт;
От приоритет 4.1. към четвърта стратегическа цел – Околна среда и ресурси – опазване и
ефективност – с отношение към ОУПО са:
Специфична цел 4.1.1. Подобряване на водоснабдяването, канализацията и третирането на отпадъчни води, респ. мерките:
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o Минимизиране на загубите по водопреносната и водоснабдителната мрежи, чрез
рехабилитация на водопреносна и водопроводна инфраструктура;
o Осигуряване на нови водоизточници за райони с идентифициран недостиг на доставената питейна вода;
o Изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейнобитово водоснабдяване;
o Изграждане на нови канализационни системи в т.ч. селищни пречиствателни
станции за отпадъчни води;
Специфична цел 4.1.2. Подобряване на системата за управление на отпадъците, съответно мерките:
o Оптимизиране и разширяване на системата за разделно събиране на отпадъците;
o Развитие на система за третиране и оползотворяване на биологични отпадъци;
o Въвеждане на икономически стимули за развитие производството и пазара на
екологични брикети от отпадъчна биомаса;
o Изграждане на рециклиращи мощности с цел оползотворяване на отпадъците и
предотвратяване замърсяването на околната среда;
o Подобряване на системата за управление на отпадъците в малките населени места
в района и рекултивация на терени замърсени от стари депа за битови отпадъци;
Специфична цел 4.1.3. Ограничаване на природните рискове (превенция на риска), респ.
мерките:
o Започване на изпълнението на плановете за управление на риска от наводнения,
срокът за което съгласно Директивата за наводненията е през 2015 г.;
o При проектиране на обекти в зони в риск от ерозия, свлачища, срутища, наводнения да се предвидят мерки за предотвратяване на тези процеси, като се ползва
Предварителна оценка на риска от наводнения от Басейнова дирекция „Дунавски
район“ с център Плевен;
От приоритет 4.2. към четвърта стратегическа цел – Развитие на нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията и адаптиране към климатичните промени – с устройствени
аспекти са:
Специфична цел 4.2.1. Подобряване на енергийната ефективност на района, съответно
мерки:
o Подобряване на енергийната ефективност на жилищния фонд, чрез неговата реконструкция;
o Повишаване на енергийната ефективност на сградите в публичния сектор;
o Опазване и разширяване на площите с широколистни гори;
o Интегриране на проблемите с адаптирането на районите към климатичните промени в процеса на пространственото планиране;
Специфична цел 4.2.2. Оползотворяване на специфичния потенциал за производство на
енергия от ВИ, респ. мерки:
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o Подобряване състоянието и разширяване капацитета на електропреносната мрежа;
o Подкрепа на проекти за увеличаване дела на производството на електрическа
енергия от възобновяеми източници в района, в съответствие с мерките и ограниченията в Плана за управление на международния басейн на река Дунав и в
Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници за периода 2011-2020 г.;
o Оползотворяване на енергия от слънчеви и вятърни електроцентрали;
o Преработка на растителни продукти за производство на енергия (производство на
горива от възобновяеми източници);
o Преработка на отпадъци за производство на енергия;
1.2.20 Връзки с Областната стратегия за развитие на област В. Търново 2014-2020 год.
Областната стратегия формулира насоки и задачи за развитието, много от които би следвало да
повлияят на решенията на ОУП на общината, респ. да получат с плана устройствени условия за
реализация.
В стратегията е заложена следната визия: „Област Велико Търново е емблематичен за България и динамично развиващ се дунавски регион, в рамките на който се осъществяват разнообразни и взаимно допълващи се индустриални, транспортно-логистични, земеделски, туристически, културни и образователни дейности, привлекателни за инвеститори и туристи и осигуряващи високо качество на живота за жителите на областта”.
За постигане на визията са формулирани четири стратегически цели:
1- Икономически растеж с по-високи темпове от средните за страната;
2- Социална сигурност, равнопоставеност и перспективност;
3-Съвременни инфраструктури, висококачествени комунални услуги, уникално културно
наследство и съхранена околна среда;
4 - Добро планиране и управление, сътрудничество и междуобщинско коопериране.
Предвидени са шест приоритетни области, в които да бъдат фокусирани инвестициите с оглед
постигането на стратегическите цели:
- приоритетна област 1: Инвестиции за растеж и заетост;
- приоритетна област 2: Устойчив туризъм;
- приоритетна област 3: Наука, образование и иновации;
- приоритетна област 4: Инфраструктура;
- приоритетна област 5: Управление и услуги в помощ на населението и бизнеса;
- приоритетна област 6: Околна среда.
От значение на ОУПО са следните мерки по приоритетни области:
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От приоритетна област 1 – „Инвестиции за растеж и заетост” – от устройствено
значение са мерките:
М 1.1. Развитие на индустриалните зони в областта;
М 1.3. Енергийна ефективност и ВЕИ за областната икономика;
М 1.4. Инвестиции за растеж в земеделието, в т.ч. съдействие за възстановяване на напояването;
От приоритетна област 2 „ Устойчив туризъм” това са мерките:
М 2.1. Проучване, физическо и смислово съхраняване на културното наследство на областта;
М 2.2. Социализиране, съвременна изява и популяризиране на културното наследство на областта, в т.ч. изграждане на довеждаща транспортна и съпътстваща туристическа инфраструктура, включително изграждане на подходи за хора с увреждания;
М 2.3. Развитие на слабо познати туристически атракции, в т.ч. популяризиране на
биологичното разнообразие и изграждане на екотуристическа инфраструктура
М 2.4. Разработване на комплексни регионални туристически продукти и маршрути,
включващи едновременно и природните и културните ресурси на областта, в т.ч. изграждане и
популяризиране на еко маршрути, вело-маршрути и екопътеки, а също и свързване на
рекреационните зони и ландшафти чрез развитие на система от културни и исторически
маршрути;
От приоритетна област 4 „ Инфраструктура” това са мерките:
М 4.1. Подобряване на водостопанската инфраструктура;
М 4.2. Рехабилитация и доизграждане на транспортната инфраструктура, в т.ч.:
o Доразвитие и използване на пълния капацитет на летище „Горна Оряховица”, вкл.
концесиониране на летището;
o Изграждане на АМ „Хемус” в участъка Велико Търново - Шумен;
o Изграждане на четири лентов скоростен път Русе – Бяла – Велико Търново – Габрово –
Хасково – Кърджали - Маказа;
o Изграждане на пътни връзки към бъдещото трасе на АМ „Хемус”;
o Рехабилитация на свързващи елементи на общинската пътна инфраструктура;
М 4.3. Развитие на газопреносната и газоснабдителната инфраструктура.
От приоритетна област 5 „Управление и услуги в помощ на населението и бизнеса”,
такива мерки са:
Мярка 5.1: Развитие на мрежата от културни институции в областта, в т.ч.:
o Реконструкция на материалната база на читалищата и музеите;
o Строителство, реконструкция, оборудване и обзавеждане на галерии, изложбени зали и
др. обекти, свързани с културния живот;
Мярка 5.2: Подобряване здравния статус на населението и социалната сигурност в областта, в
т.ч.:
o Модернизиране, реконструкция и изграждане на нова база за масов спорт, включително
мерки за енергийна ефективност и инсталации за ВЕИ;
o Доразвитие на мрежата от центрове, предлагащи на гражданите социални грижи в
общността;
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o Изграждане на хосписи;
o Строителство, реконструкция, ремонт и разширение на социални жилища за уязвими
групи;
Мярка 5.3: Оптимизиране на системата от услуги, предлагани в бързо обезлюдяващите се
планински райони на областта, вкл.
o Доизграждане на липсваща инфраструктура и осигуряване достъп на населението до
интернет;
Мярка 5.4: Благоустрояване на урбанизираните територии, в т.ч.:
o Рехабилитация и изграждане на обществени пространства, включително улици,
тротоари, площади и пешеходни зони;
o Реконструкция и доизграждане на паркове и пространства за отдих;
o Създаване на достъпна архитектурна среда;
Мярка 5.5: Подобряване на услугите на обществения транспорт в големите урбанистични
съсредоточия от областта;
Мярка 5.7: Осигуряване на планова основа за инвестиционни намерения:
o Разработване на общи устройствени планове за общините, за които няма разработени
такива;
o Изготвяне на кадастрални карти, включително и за земеделски земи, подходящи за
развитието на поливно земеделие;
От приоритетна област 6 „Околна среда” това са мерките:
Мярка 6.1: Превенция на риска, в т.ч.:
o Проучване и стабилизиране на свлачища;
o Осигуряване на защита на населението и стопанството от високите води на р. Янтра;
Мярка 6.2: Инфраструктура за опазване на околната среда, в т.ч.:
o Изграждане на регионална система за управление на отпадъците – регион Велико Търново;
o Изграждане на местни / регионални системи за повторна употреба (рециклиране) на
небиологични отпадъци;
o Изграждане на системи за компостиране / изгаряне на биологични отпадъци;
o Изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци;
Изграждане на инсталации за оползотворяване на биогаза от общински депа;
Мярка 6.3: Намаляване на замърсяването, в т.ч.:
o Ограничаване на шумовото замърсяване на територията на по-големите селища от областта, включително чрез разработването на Стратегическа карта на шума за агломерацията Велико Търново – Горна Оряховица – Лясковец.
1.2.21 Връзки с Общинския план за развитие на община Горна Оряховица, 2014-2020 г.
Много от постановките на стратегическата част на ОПР имат стойност на целеви ориентири
за ОУПО, а от някои произтичат и конкретни задачи за решаване. ОУПО е изцяло съобразен с
тях. Той е разработен в съответствие с визията на ОПР – „Община Горна Оряховица –
конкурентна и привлекателна европейска община, основана на балансирано развитие на
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територията, икономика на знанието и иновациите, чиста и хармонична околна среда, сигурност
и висок жизнен стандарт.
Към реализирането на тази визия са ориентирани една обща цел и пет стратегически цели.
Общата цел е: Развитие и модернизация на инфраструктурата на територията на общината,
подобряване облика на населените места и тяхната свързаност, повишаване качеството на
предоставяните услуги за гражданите, постигане на интелигентен растеж, социално
приобщаване и заетост, опазване на околната среда, насърчаване ресурсната ефективност и
сътрудничеството между публичния, частния и НПО сектора.
Приоритетните области са:
Приоритетна област 1: Постигане на икономически растеж, основан на знание и заетост
Приоритетна област 2: Инфраструктурно развитие
Приоритетна област 3: Повишаване на качеството на живот
Приоритетна област 4: Околна среда
Приоритетна област 5: Добро управление и достъп до обществени услуги
С пряко или косвено отношение към ОУПО са следните специфични цели и мерки [и
дейности] по приоритетни области:
Към приоритетна област 1: Постигане на икономически растеж, основан на знание и
заетост:
Специфична цел 1.3.: Развитие на бизнес инфраструктурата
Мярка 1.3.1. : Обособяване/Изграждане на нови бизнес и индустриални зони
Мярка 1.3.2.: Обновяване/рехабилитация/реконструкция на съществуващи бизнес и
индустриални зони вкл. внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;
Мярка 1.3.3.: Подобряване и реконструкция на съществуваща или строителство
/развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса;
Мярка 1.3.4.: Благоустрояване на бизнес и индустриални зони, включително подобряване достъпа за хора с увреждания
Мярка 1.3.5.: Развитие на интермодалността чрез съчетаване на железопътен, автомобилен и въздушен транспорт.
Към приоритетна област 2: Инфраструктурно развитие:
Специфична цел 2.2: Подобряване на достъпа на хора с увреждания:
Мярка 2.2.1.: Изграждане на достъпна среда;
Специфична цел 2.3.: Подобряване на свързаността и облика на населените места:
Мярка 2.3.1.: Благоустрояване на урбанизирани територии;
Мярка 2.3.2.: Изграждане/реконструкция/рехабилитация на пътни връзки между населените места;
Специфична цел 2.4.: Развитие на ВиК инфраструктурата:
Мярка 2.4.1.: Изграждане/реконструкция/рехабилитация/ремонт на водопроводна и канализационна мрежа и ПСОВ;
Специфична цел 2.5.: Планова осигуреност на Община Горна Оряховица:

39

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

Мярка 2.5.1.: Изработване на нови и актуализация на съществуващи планови документи,
свързани с устройство на територията на община Горна Оряховица.
Към приоритетна област 3: Повишаване на качеството на живот:
Специфична цел 3.2.: Социално приобщаване и подобряване на здравния статус на населението:
Мярка 3.2.1: Изграждане/реконструкция/ремонт на социална инфраструктура за
предоставяне на социални услуги и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
ВЕИ;
Мярка 3.2.2: Оборудване и обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на
социални услуги;
Мярка 3.2.3.: Изграждане/реконструкция/ремонт на социални жилища вкл. и въвеждане
на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;
Мярка 3.2.4.: Социално включване на уязвими групи;
Мярка 3.2.5.: Изграждане/реконструкция/ремонт на здравна инфраструктура вкл. и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;
Мярка 3.2.6.: Оборудване и обзавеждане на здравна инфраструктура;
Специфична цел 3.3.: Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство:
Мярка 3.3.1.:Изграждане/реконструкция/ремонт на инфраструктурата в сферата на културата и туризма вкл. и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;
Специфична цел 3.4.: Създаване на условия за повишаване на спортната активност:
Мярка 3.4.1.: Изграждане/реконструкция/ремонт на спортна инфраструктура вкл. и
въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;
Към приоритетна област 4: Околна среда:
Специфична цел 4.1.:Подобряване на жизнените и екологични условия в населените места:
Мярка 4.1.1: Развитие на интегрирана система за градски транспорт;
Мярка 4.1.2.: Проучване и оценка на състоянието на зелената система в общината;
Специфична цел 4.3.: Превенция и управление на риска:
Мярка 4.3.1. Укрепване на терени и сгради, застрашени от пропадане и свличане на
земна маса;
Мярка 4.3.2. Защита от наводнения.
1.2.22. Връзки с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Горна
Оряховица – програмен период 2014-2020 г.
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) е един от основните
инструменти за реализация на предвижданията на ОУПО по отношение на общинския
център град Горна Оряховица. Неговата визия, цели и приоритети са изведени от Общинския
план за развитие, от целеви проблемен анализ на отделните части на градската територия и анкетиране на населението, НПО и бизнеса. В резултат на това са идентифицирани три зони за
въздействие, в чийто обхват е предвидено да бъдат провеждани изведените приоритети и специфични цели на развитието. Всяка от зоните е с точно определени стабилни граници,
съобразени с градоустройствената структура. Идентифицирани са проблемите й, които следва
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да бъдат решени с ИПГВР. Освен трите зони за въздействие анализът е идентифицирал още
седем линейни обекта, както и потребността от развитието на интегриран градски транспорт,
като фактор, който ще обедини и ще повиши ефективността от реализацията на проектите на
териториите на трите зони.
Определените зони за въздействие са:
- Зона на публични функции с висока обществена значимост.
Тя обхваща традиционния „Център” и три разширения. Центърът е идентифициран като компактно пространство, ограничено от ул. „Хан Крум“ на запад и север, ул. „Елена Грънчарова“ и
ул. „Янко Божанов“ на изток. На юг градският център се простира до южната граница на пазара
и автогарата – ул. „Македония“.
Разширенията са
o На запад по оста на пешеходната зона до стадион «Локомотив» и прилежащата му
територия. В него попадат и всички елементи на спортния комплекс с принадлежащата
паркова територия, детския кът с прилежащия недостроен басейн, магазинът Кауфланд;
o На югозапад по ул. „Патриарх Евтимий“ до изхода към Арбанаси. Това е един от
престижните входове на града и целият уличен коридор създава първите впечатления за
гостите;
o На югоизток по ул. „Отец Паисий“ до болницата и изхода към Лясковец. Тази ос е
важна, както заради комуникационните си функции, така и поради активния си
обслужващ партер в прилежащото застрояване, както и болницата, която е с регионална
значимост.
Територията на зоната е с площ от 94.356 ха като обхваща 7.36 % от общата територия на града.
- Зона с потенциал за икономическо развитие.
Тя е формирана от частите на Източната и Северната промишлени зони, които са с най-голяма и
обоснована нужда от обновяване и с най-голям и реализуем потенциал.
Територията на зоната е с площ от 217.570 ха като обхваща 16.96 % от общата територия на
града.
- Зона с преобладаващ социален характер.
Тя съответства териториално на структурната единица район „Север“, който включва същинската част на комплекса с жилищните блокове, парк „Никола Панайотов“, източно
разположените еднофамилни и многофамилни къщи, теренът, разположен източно от
жилищния комплекс, предвиден в ОУП за жилищни нужди. с няколко промени. На обхвата на
структурната единица са направени следните промени: изключено е предвиденото в
действащия ОУП на града западно разширение, което е предвидено за зона СМФ; приобщена е
територия, разположена източно от ул. „Цар Освободител“ и заключена между нея и ул. „Стоил
Войвода“, която е общинска собственост и е подходяща за изграждане на социални жилища.
Територията на зоната е с площ от 100.535 ха като обхваща 7.84 % от общата територия на
града.
Определените седем линейни обекти са:
- Два линейни обекта с регионално значение:
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o Изграждане на продължение на ул. „Васил Левски“ от кръстовище „Колдъс“ през кв.
„Калтинец“ (направление север-юг) до пресечката с ул. „Антон Страшимиров“;
o Цялостна реконструкция на ул. „Антон Страшимиров“ със западно и източно продължение;
- Два линейни обекта с общинско значение:
o ул. „Княз Борис I” – от кръстовището с ул. „Елена Грънчарова“ до кръстовището с ул.
„Иван Момчилов“;
o ул. „Васил Априлов“ – от кръстовището с ул. „Патриарх Евтимий“ до кръстовището с
ул. „Мано Тодоров“.
- Три линейни обекта с общоградско значение:
o ул. „Вичо Грънчаров“ от кръстовището с ул. „Георги Измирлиев“ до кръстовището с ул.
„Христо Смирненски - предвижда се рехабилитация;
o ул. „Цар Освободител“ – от кръстовището с ул. „Георги Измирлиев“ до кръстовището с
ул. „19-ти февруари“ - предвижда се рехабилитация;
o Изграждане на вело- и пешеходна връзка между р-н Север и кв. Гарата – през пустеещия
терен, който се явява делител между двата жилищни квартала.
Стратегията на ИПГВР включва:
- визия;
- стратегически цели;
- приоритетни области;
- мерки;
- дейности;
- проекти.
Визията на ИПГВР разшифрова визията на ОПР така: Горна Оряховица – привлекателен и
проспериращ град, базиран на: стимулирана икономика и съвременна индустрия; висок жизнен
стандарт и качествени услуги; съхранен и развит човешки потенциал; приобщаваща среда и
автентичен градски образ; здравословна екологична среда.
Стратегическите цели, които си поставя ИПГВР са:
o Стратегическа цел 1: Оптимизиране на градския потенциал за постигане на икономически растеж над националния;
o Стратегическа цел 2: „Зелено” развитие на градската инфраструктура и среда;
o Стратегическа цел 3: Подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни
възможности за всички;
o Стратегическа цел 4: Добро управление и засилено гражданско участие.
Приоритетните области на ИПГВР и свързаните с тях мерки са следните:
Първа приоритетна област: Привлекателна градска среда и социална инфраструктура:
o М 1.1. Рехабилитация и изграждане на зони за обществен отдих и организиране събития
в тях;
o М 1.2. Обновяване на обекти на образованието;
o М 1.3. Развитие на инфраструктурата и услугите в сферата на културата;
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o М 1.4. Обновяване на социални и здравни обекти и повишаване качеството на
предлаганите услуги;
o М 1.5. Обновяване и доизграждане на уличната мрежа и прилежащите й В и К мрежи.
Втора приоритетна област: Устойчива градска мобилност:
o М 2.1. Рехабилитация и поддържане на уличните пространства;
o М 2.2. Предоставяне предимство на немоторизираното придвижване;
o М 2.3. Осигуряване на достъпен и ефективен обществен транспорт за всеки.
Трета приоритетна област: Пълноценно използване на потенциала за икономическо развитие:
o М 3.1. Реконструкция и изграждане на нова техническа инфраструктура свързана с
бизнеса;
o М 3.2. Нисковъглеродна икономика;
o М 3.3. Подобряване на бизнес средата с фокус върху малките и средните предприятия.
Четвърта приоритетна област: Енергийна ефективност и екологосъобразност:
o М 4.1. Енергийна ефективност в административни сгради;
o М 4.2. Енергийна ефективност в жилищни сгради;
o М 4.3. Управление на отпадъците.
Обвързаност на стратегията на ИПГВР със зоните за въздействие
Обвързването на стратегията на ИПГВР със зоните за въздействие се осъществява на нивото на
проектите – общо 133 на брой, чиято реализация е призвана да осигури целите, които следва да
се постигнат в съответната зона.
Зона на публични функции с висока обществена значимост
Целта, която ИПГВР е определил за тази зона е създаване на жизнена централна зона, която да
бъде атрактивна, оживена и сигурна за хората от различни социални групи и в нея да се съчетават конкурентна икономика, висок стандарт на живот и здравословна среда – изразена с лесен
достъп до зелени пространства.
За постигането на тази цел са включени петдесет проекта. Те са насочени към цялостно подобряване на качествата на градската среда чрез обновяване на уличната мрежа; обновяване с
внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти на образователната, културната и
здравна инфраструктура, и административни и многофамилни жилищни сгради; възстановяване
и оптимизиране на вътрешно-кварталните пространства; реконструкция и модернизация на
паркове, стадиони и площадки за игра със спортни и рекреационни функции, както и изграждане на нови такива; цялостна реконструкция на централния площад на града.
Зона с преобладаващ социален характер
ИПГВР цели за тази зона постигане на качествена жилищна среда, както вътре в жилищата,
така и в прилежащите им пространства и принос за намаляване на екологичния отпечатък на
зоната чрез повишаване на енергийната ефективност на жилищните и обществени сгради и
развитието на зелени площи за широко обществено ползване.
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За постигането на тези цели са представени седемдесет и три проекта. Те включват проекти
насочени към образователната, социалната инфраструктура, градската среда и зелената система,
благоустрояването на уличната мрежа в зоната за въздействие. Основен дял от проектите (64
проекта) заемат тези за обновяване на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради и тези за обновяването на прилежащите им
дворни пространства и паркинги.
Зона с потенциал за икономическо развитие
Целта на ИПГВР по отношение на тази зона е създаване на атрактивна икономическа зона, чрез
изграждане на базова инфраструктура в индустриален парк „Горна Оряховица" (бивш военен
терен), рехабилитация и реконструкция на съществуващите пътни връзки, както и изграждане
на обществено достъпни паркинги. В подкрепа на тази цел се акцентира и върху обновяването и
въвеждането на мерки за енергийна ефективност в професионалните гимназии, намиращи се на
територията на зоната.
За постигането на поставените цели са заложени десет проекта. Три от проектите имат за цел да
създадат условия за привличане на нови инвеститори, чрез цялостно изграждане на индустриален парк, включително и инфраструктурата „Горна Оряховица" (бивш военен терен) и изграждане на базова инфраструктура в кв. 63 и кв. 69 на нова СМФ зона (бивш военен терен) по
ПУП на група квартали 61, 62, 64, 65, 66, 67 (индустриален парк) и квартали 63 и 69, включително изграждане на надземни паркинги в кв. 68. Три проекта за изграждане на улици, целта
на които е свързаността на новия индустриален парк с града и летището. Един проект за
рехабилитация/реконструкция на две улици и един проект за създаване на обществено достъпни
паркинги. Тези два проекта имат за цел да подобрят достъпа до икономически най-активната
част на града. Два проекта за обновяването и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в
професионалните гимназии, намиращи се на територията на зоната.
Проекти извън зоните за въздействие
Предвидените проекти, включени в ИПГВР, извън зоните за въздействие, но в рамките на общинската територия, са свързани с обновяването и въвеждането на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на
образователна инфраструктура. Целта на осъществяването на проектите е да се осигури
качествена образователна среда.
Проектите в тази група са петнадесет. Пет /1 детска ясла, 1 ОДЗ, 1 ЦДГ, 1 СДГ, 1 ОУ/ от тях са
на територията на града, но попадат извън зоните за въздействие. Останалите десет /4 ЦДГ, 6
ОУ/ в населените места на територията на общината.
Проект за интегриран градски транспорт
Въз основа на комплексни предпроектни проучвания е изготвен идеен проект за интегриран
градски транспорт с основно ядро Електронна система за управление на масовия обществен
пътнически транспорт и GPS контрол, който е интегриран в ИПГВР.
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2. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО
ЗНАЧЕНИЕ

Целите на опазване на околната среда от национално и международно значение са анализирани
в точка 6 от настоящата екологична оценка, където на внимание се поставят съответствията
между националните цели и предвижданията на ОУП на общината с Национална програма за
развитите на България 2020.
3. КОНСУЛТАЦИИ С КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Провеждането на консултации и отразяване и коментар на резултатите от тях е извършено
съгласно изискванията на глава IV от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми. Организираните от Възложителя, авторския
колектив на ОУПО и експертите по ЕО консултации, са обработени и тези от тях, които имат
отношение към ЕО са представени в приложенията към настоящата екологична оценка.
4. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ
ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА
4.1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Територията на община Горна Оряховица, предмет на планиране, притежава следните
основни характеристики:
 местоположение – централна част на Северна България, централната част на област
Велико Търново, подножие на Арабаконашката планина, поречие на р. Янтра;
 гранични общини – от северозапад – община Полски Тръмбеш; от изток – община
Стражица, от юг – община Лясковец, от запад – община Велико Търново;
 площ – 321.032 км2, съставляващи 2.12% от Северен Централен район и 6.8% от
територията на област Велико Търново;
 релеф – подчертано равнинно-хълмист, платовиден и долинен с най-високата точка 440
м.нм.в и най-ниска – 44 м.нм.в;
 население – през 2005г. населението на общината наброява 50 909 д.; през 2011г.
населението на общината възлиза на 46 685 д., в т.ч. в общинския център гр. Горна Оряховица
– 31 863 д.; през 2015г. населението е 43 679 д., а през 2019 – 41 334 д.; с население над 1 000
д. са 5 села в общината – Върбица, Драганово, Писарево, Поликраище и Първомайци; налице е
демографска диспропорция в териториалното разпределение на населението; за общината е
характерна ниска средна гъстота на населението;
 демографско развитие – броят на населението показва относително постоянно
намаление в последните години; в страната; 59.1% са в трудоспособна възраст и 27.5% - в
надтрудоспособна възраст; наблюдава се тенденция на застаряване на населението, налични са
отрицателен естествен и отрицателен механичен прираст;
 селищна мрежа – представена е от 14 населени места, от които 2 града – Горна
Оряховица и Долна Оряховица, 3 големи села, 3 – средни, 4 – малки и 2 – много малки села;
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селищната мрежа се характеризира със специфична структура – с различно, вкл. значително
междуселищно разстояние /между 3 и 25 км. от общинския център/, което затруднява
междуселищните връзки, вкл. и поради периферното разположение на общинския център;
 климат – ясно изразен умереноконтинентален климат със средна годишна температура
11.50С, големи температурни амплитуди, неравномерно годишно разпределение на валежите
при средна годишна сума около 680 мм., сравнително устойчива снежна покривка, сравнително
ниска скорост на ветровете; в района на общината преобладават северозападните и югозападни
ветрове; района се характеризира със сравнително висок относителен дял на тихо време;
 повърхностни води – значителен хидроложки потенциал, представен от р. Янтра и р.
Русенски Лом с притоците Стара река и Росица; в границите на общината са изградени 16
язовира, всички с местно значение; на територията на общината са определени 2 зони със
значителен риск от наводнения – р. Росица при с. Ресен и р. Янтра в участъка между Велико
Търново и Горна Оряховица;
 подземни води – основните водоносни хоризонти, имащи значение в района са
кватернерните, оформящи една ивица с широчина от 1 до 3 км., двустранно на река Янтра;
формиралият се поток е ненапорен, с дълбочина на водното ниво под земната повърхност от 0
до 5-6 м.; характеризират се с постоянен дебит, температура и сравнително добри качества;
високото ниво на подпочвени води в региона обуславя голям брой местни водоизточници:
чешми и кладенци; напоследък е налице тенденция на намаляване на дебитите и влошаване на
качеството на подземните води;
 язовири - на територията на общината са изградени 15 микроязовири /в селата Долна
Оряховица, Стрелец, Драганово, Крушето, Върбица, Паисий и Горски Горен Тръмбеш/.
 минерални води - в границите на общината не са установени находища на минерални
води;
 подземни богатства – територията на общината е богата на строителни материали –
мергели, чакъл, пясък; не са установени други видове подземни природни богатства;
 почви – разнообразни, обусловено от морфографските, климатични и други почвообразуващи условия; преобладаващи са алувиално-ливадните, както и сиви горски почви; няма
регистрирано почвено замърсяване; общината е категоризирана като район с неерозила почви;
 нарушени територии – на територията на общината са установени 20 свлачища, от
които 1 древно и 19 – съвременни; 5 от свлачищата застрашават ж.п. линия, 1-горски път, и 8 –
сгради, обекти на инженерната инфраструктура и земеделски земи;
 управление на отпадъците – общината е член на Регионалната система за управление
на отпадъците на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица, Елена, Лясковец и
Златарица и ползва депото за неопасни отпадъци в землището с. Шереметя, община Велико
Търново;
 флора, фауна – високо флористично и фаунистично разнообразие, обусловено от
физико-географското положение, умерено-континентален климат, сравнително нисък
относителен дял на антропогенно натоварване на общинската територия; наличие на редки,
защитени; фауната е представена от разнообразни, вкл. синантропни и толерантни към
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човешко присъствие видове; лесистостта в общината съставлява 14.5% при средна възраст на
горите 44 години; преобладават широколистните видове, от които видът цер е с най-голям
относителен дял – 37.1%, следван от сребролиста липа – 14.7%; с най-голям дял са
издънковите гори, които съставляват 48.6% от всички;
 икономически профил – за общината е характерно относително стабилно развитие на
местната икономика; в икономиката на общината няма обособен водещ сектор т.к. секторната
икономика включва дейности от всички отрасли на икономиката; по отношение на
произведената продукция, с водеща функция се очертава преработващата промишленост,
чиято продукция съставлява 48.6% от общата; основните видове производства за общината са
захарните заводи, производствените бази за производство на камини и печки, производствата
на кранове, подвижни платформи, електроуреди, трансформатори и др.;
 транспортно-комуникационна мрежа – община Горна Оряховица има възлово
транспортно значение; пътната мрежа е представена от 4 участъка от републиканската пътна
мрежа с обща дължина 71.517 км.; общинската мрежа включва седем пътни участъка с обща
дължина от 54.5 км, около 70% от която е в лошо до средно техническо състояние; очаква се
АМ „Хемус” да премине през територията на общината покрай селата Стрелец и Паисий; ж.п.
транспорта е представен от 2 участък от ж.п. линия София-Варна и София-Стара ЗагораПодкова с обща дължина 21.4 км.; уличната мрежа в общината е с обща дължина 167 км.; на
територията на общината е разположен третият по големина ж.п. възел за пътнически превози
в страната; летище Горна Оряховица е разположено на 4 км. от общинския център;
предназначено е за чартърни полети, товарни и пътнически превози, полети на
селскостопанската авиация;
 водоснабдяване – основен източник на водоснабдяване за общината е водоснабдителна
система „Йовковци”, заедно със собствени водоизточници за няколко от селата в общината;
външните водопроводи са с дължина 89 км., вътрешната водопроводна мрежа – 292 км.;
водоснабдителната система в общината в много голяма степен е амортизирана със значителни
загуби на вода-60-75%; общината е със сравнително добра обезпеченост от към водни ресурси,
но тенденциите са към намаляване на водните запаси;
 канализация – системата е слабо развита; канализирани са само градовете Горна
Оряховица и отчасти в Долна Оряховица; в Горна Оряховица канализационната мрежа е с
дължина 85.9 км., а тази в Долна Оряховица е с изграденост 57% /18.6 км./; изцяло е изградена
е канализацията на с Първомайци /39.8 км./; отпадните води постъпват в ПСОВ, разположена в
землището на гр. Лясковец; пречистените отпадни води се заустват в р. Янтра;
пречиствателната станция има свободен капацитет, който следва да бъде покрит; за
изградените ВиК мрежи няма наличен кадастър;
 електропреносна мрежа – всички населени места в общината са електроснабдени от
Националната електроенергийна система; ел-мрежата в общината се поддържа в добро
състояние; ВЕИ са изградени само на единични обекти – на 2 детски градини и 2 социални
заведения; на територията на общината няма изградени биогоривни инсталации;
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 газопреносна мрежа – през общината преминава северния клон на Националната
газопреносна система; към 2014г. в Горна Оряховица са изградени магистрални газопроводи
по основните пътни артерии на града, като са газифицирани общо 816 обекта, от които 758
битови, 42 обществени и 16 промишлени обекта. Газифицирани са основно обществени и
стопански обекти - всички общински училища, детски градини, детски ясли, сградата на
общината и много обекти на фирми в различни сфери на икономиката в т.ч. и производствени
обекти; налице е техническа възможност за газифициране на производствените обекти в
Източната промишлена зона на града;
 защитени зони – в границата на общината попадат части от 4 защитени зони за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от екологичната мрежа
Натура 2000: BG0000610 „Река Янтра“, BG0000213 „Търновски височини”, BG0000231
„Беленска гора“, BG000609 „Река Росица”;
 защитени територии – в границите на община Горна Оряховица попадат ЗМ „Божур
поляна“, обявена с цел опазване на див червен божур и ЗМ „Джолюнгьол” обявена със цел
опазване на находище на дяволски орех и сребрист папур;
 вековни дървета – 3 бр. – Зимен дъб в земл. на с. Горски долен Тръмбеш, Летен дъб и
Цер в землището на с. Драганово;
 КИН – разнообразно културно нематериално, материално, недвижимо и движимо
културно наследство, предпоставка за развитие на различни форми на опознавателен
маршрутен туризъм; в общината са налични 15 читалища, 13 читалищни библиотеки,
исторически музей, множество културни прояви, богато и разнообразно културно-историческо
наследство от различни периоди;
 туризъм – в общината има изградена материална база и туристическа инфраструктура,
но не са достатъчни по вид и капацитет.
4.2 КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ, КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

4.2.1 Климатични фактори
Основен фактор, оказващ влияние върху екологичната обстановка на дадена територия са
климатичните и метеорологични условия и фактори, за анализ и оценка на които ще бъдат
използвани данни от Климатичен справочник на България – метеорологична станция (МС)
Горна Оряховица.
Температурният режим в района на общината е в тясна зависимост от надморската височина и
характера на релефа, както и отвореността на общината на изток, които се явяват основните
азонални фактори при формиране на климата по тези места. Средногодишната температура в
района на общината е 11.50С. Юлските температури са 22.90С, януарските – -2.30С, априлските
– 12.10С и октомврийските – 12.40С. Средната месечна температурна амплитуда средногодишно
е 12.20С, през зимата най-често попадат в градацията „умерени” - от 7 до 120С, а през лятото
нарастват и попадат в градацията „значителни” – около 140С. Периодът с трайно задържане на
температурите над 50С е от средата на март до края на ноември.
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Началото на трайно задържане на температурите над 100С е 06.04, а края – около 30.10.
Свободното от мраз време е със средна продължителност 190 дни. Средната дата на първия
мраз е 21 октомври, а последния – около 10- 12 април.

Средногодишното количество на валежите в района е около 530 мм. Най-малко валежи падат
през есента – около 23% от всички валежи, а най-много през лятото (около 30.0%), като с наймного валежи е месец юни, когато валежите са по около 80 мм. средно месечно. Средния брой
на дни с валеж е средно 10-12 месечно, като най-малко дни с валеж са характерни за месеците
август и септември – максимум по 7 дни с валеж. Средногодишния максимален денонощен
валеж възлиза на около 45 мм. за денонощие.
Данните за станция Горна Оряховица показват, че с най-голяма честота са ветровете от запад,
които се проявяват през 33.5% от случаите с вятър, следвани от тези от северозапад – 15.5% и
от югоизток –8.6%. Случаите с тихо време са около 43%. Случаите на „тихо време за района на
Горна Оряховица през есенно зимният период се увеличават до 51 - 52%. Това съвпада с
отоплителния период и създава неблагоприятни условия за разсейване на приземните
концентрации на замърсители, особено от битовия сектор на града характеризираш се с ниска
височина на емисии на ФПЧ10. С най-ниски честоти са ветровете от изток и югозапад. По
средна скорост, с най-високи стойности са ветровете от запад и юг – по около 5 м/сек и
северозапад – 4.5 м/сек. Ветровете от останалите сектори са със средна скорост около 3.0 м/сек.

Средногодишната влажност на въздуха, отчетена от МС Горна Оряховица е сравнително
висока – около 74%, като най-висока е тя през месеците ноември, декември, януари и февруари
(по 78-86%), а най-ниска – през юли и август – по 65%.

Средногодишният брой на дни с мъгли за МС Горна Оряховица е висок – около 56 дни
средногодишно, което се разглежда като негативен климатичен фактор по отношение
възможностите за задържане на замърсители във въздуха. В периода октомври-март се случват
88% от тях.

Броят на дните със снежна покривка е 80 средно годишно, като датата на образуване на
устойчива снежна покривка е към 10.11, а датата на разрушаването й – 6.03.

Относителната средногодишна продължителност на слънчево греене е 50%, като най-висока е
тя през август – 70% и юли – 68%. Средногодишната продължителност на слънчево греене е
около 2 100 часа.
Обобщено, климатът на община Горна Оряховица се определя от принадлежността към
класическа умерено-континентална климатична картина с горещо лято и студена зима,
сравнително разнообразен ветрови пренос, висок брой на дни с мъгли, чести температурни
инверсии, значителен соларен потенциал, проявление на фотохимичен смог при определени
условия, чести засушавания през летните месеци, които в съчетание със слабите ветрове и
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високите температури, създават условия за приземна инверсия и увеличаване концентрацията
на замърсители в атмосферния въздух.

4.2.2 Качество на атмосферния въздух

Под качество на атмосферния въздух /КАВ/ се разбира състоянието на въздуха на открито в
тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и
състоянието естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен
произход.

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) се оценява чрез норми - определени нива пределно
допустими концентрации (ПДК) на основните замърсители в атмосферния въздух,
регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година), установени с цел
избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на
населението и/или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за
целта срок, след което да не бъдат превишавани.

Основните причинители за замърсяване на въздуха като правило са производствените обекти,
топлоснабдяването, транспортния трафик, битовото отопление, всеки от които притежават
всеки един от тях.
 производствени дейности – структурата на икономиката на общината се определя от
отраслите „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия”,
„Производство на текстил, облекло и др. изделия от обработени кожи без косъм; обработка на
кожи”, „Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели);
печатна дейност”, „Производство на химични продукти”, „Производство на изделия от каучук,
пластмаси и др. неметални минерални суровини”, „Производство на основни метали и метални
изделия, без машини и оборудване”, „Производство на компютърна и комуникационна техника,
електронни и оптични продукти”, „Производство на електрически съоръжения”, „Производство
на машини и оборудване, с общо и специално предназначение”, „Производство на превозни
средства” и „Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде, ремонт и
инсталиране на машини и оборудване”;
 топлоснабдяване – по данни, предоставени от община Горна Оряховица, всички
обществени и административни сгради, детски заведения, училища в гр. Горна Оряховица са
газифицирани;
 емисии от земеделските земи и други площни източници – за района се проявяват
суховеи, чиято честота и степен на въздействие се обуславя от съвпадението на условия,
водещи до интензивно отделяне на прах от повърхността на промишлени или земеделски
площи в условия на засушаване; емисии на прах са възможни при извършване на есенна оран,
преди настъпването на дъждовния период; в този случай замърсяването с прах обикновено е
локално и се ограничава в зоната на разораване;
 емисии от открити селищни терени – проявяват се при условие, че не се извършва
почистване и миене на уличната мрежа в населените места;
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транспортен трафик – транспортът е със значително въздействие върху качествата на
атмосферния въздух на общината и на населените места в нея; републиканската и общинската
пътна мрежа е с обща дължина 71.5 км. и покрива добре територията на общината; около 57%
от мрежата е в средно състояние и 26% - в лошо техническо състояние; по данни на АПИ с найголямо натоварване към 2018г. е участъка от път I – 5 км 89,630÷90,360 с общ брой превозни
средства за денонощие – 8 130 бр.


Анализът на качествата на атмосферния въздух /КАВ/ в община Горна Оряховица се базира на
данни и констатации от годишните доклади за състоянието на околната среда в териториите,
контролирани от РИОСВ-Велико Търново. В гр. Горна Оряховица функционира автоматична
измервателна станция (АИС).
Показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух са прах, фини прахови
частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, бензен,
олово, кадмий, никел, арсен и полициклични ароматни въглеводороди, определени от Закона за
чистотата на атмосферния въздух.
През 2019 г. пунктовете за мониторинг на КАВ, разположени на територията на РИОСВ-В.
Търново, вкл. АИС Горна Оряховица, са работили в нормален режим. Регистрираните нива на
замърсителите в тях са както следва:
- Азотен диоксид (NO2) - през 2019 г. нивата на показател NO2, регистрирани в пункт за
мониторинг АИС Горна Оряховица са под установените норми;
- Серен диоксид (SO2) - през 2019 г. от АИС Горна Оряховица не са регистрирани
превишения на средночасовата и средноденонощната норми за опазване на човешкото здраве за
SO2;
- Озон (О3) - съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. (обн., ДВ., бр.58. от 30.07.2010 г.,
посл. изм. и доп. ДВ., бр.79/2019 г.) нормите за съдържание на озон в атмосферния въздух,
които следва да бъдат достигнати и поддържани в краткосрочен план, наричани краткосрочни
целеви норми (КЦН), се определят съгласно раздел ІІ на приложение №3 от горецитираната
наредба. Краткосрочната целева норма за опазване на човешкото здраве е 120 µg/m3,
определена като максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието. Тя не
трябва да се превишава повече от 25 дни в рамките на една календарна година, осреднено за
тригодишен период. Регистрираните данни от АИС Г. Оряховица не показват превишения на
нормите за този показател.
Данните за ФПЧ10 за 2019 г. спрямо 2018 г. показват тенденция към намаление на
средногодишната концентрации и броя превишения на СДН. За община Горна Оряховица се
наблюдава намаление на средногодишната концентрация с 26 % и намаление на броя
регистрирани превишения на СДН с 42%.
През 2019 г. за община Горна Оряховица измерените средногодишни концентрации на ФПЧ10
са по-ниски от средногодишната норма от 40 µg/m3.

51

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

Обобщено, от посоченото следва заключението, че през 2019 г. не са регистрирани
превишения на приложимите норми за КАВ за замърсители серен диоксид, азотен диоксид,
ФПЧ2,5, бензен, въглероден оксид и озон. Замърсяването с ФПЧ10 има ясно изразен сезонен
характер. Наблюдава се повишаване на концентрацията му през пролетния и есенния период на
годината, до достигне на максимум през зимните месеци. Обратна тенденция се наблюдава през
лятото. Основен принос в епизодичното замърсяване на атмосферния въздух на територията на
общината имат горивните инсталации на производствените обекти, битовото отопление,
транспортните потоци по пътната мрежа, дейности върху открити площи с насипни материали в
условията на специфична метеорологична обстановка през студеното полугодие,
интензивността на емисиите от различните източници и др. подобни. Същественото е, че
въздействието е с локален характер, предимно сезонно обусловено.
4.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

4.3.1 Хидрографска мрежа

Територията на община Г. Оряховица основно попада в поречието на р. Янтра и в много малка
част в поречието на р. Русенски Лом, които са част от Дунавския район за басейново
управление на водите у нас, който от своя страна е част от международния речен басейн на река
Дунав.

Фиг.№1 Поречие на р. Янтра, Източник: ПУРБ /2010-2015/ на Дунавския басейн
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Река Янтра води началото си от така наречената Голяма поляна под връх Атово падале. Водите
си черпи от шест неголеми извора, които се събират в една глава (образуват общ извор) с
диаметър около 3,5 м. Дебитът на този извор е около 30 л/сек. Дължината на реката е 285,5 km.
Влива се в река Дунав (на 536-и km), на 19 m н.в., на 1,7 km северозападно от село Кривина.
Река Янтра е третият по дължина приток на Дунав в България след Искър и Осъм. Реката има
водосборна площ от 7861,909 км2. По размер на водосборна площ поречието на р. Янтра е
второто по големина в Дунавския район след тази на р. Искър. Поради малкия наклон (4,6‰) на
течението в Дунавската равнина, Янтра прави големи меандри (коефициент на извитост 3,1 –
най-голям за територията на България), особено в района на град Долна Оряховица и
селата Върбица и Драганово.
Река Янтра има 11 бр. леви и 10 бр. десни притоци. По-големи от тях с дължина над 10 км. са р.
Росица дълга 164 км. и водосборна площ 2 265 км2, р. Стара река (р. Лефеджа) - 92 км. с площ 2
424 км2, р. Джулюница - 85 км. с площ 892 км2.

Гъстотата на речната мрежа в поречието варира. За р. Янтра тя е 0.7 км/ км2, докато за
притоците се движи в граници от 0.3 км/ км2 (за р. Елийска) до 1.5 км/ км2 (за р. Острецка).
Средногодишният отток при ХМС „Йовковци“ е 2,4 м³/сек. Янтра е река със значителни
сезонни колебания. Режимът на речния отток е с максимум през май - юни, когато са и
валежните максимуми. Тогава речните води нарастват до 18-20% от годишния воден обем.
Минимумът на речния отток е през месеците август и септември. Водното ниво на грунтовите
води в ниските тераси е плитко разположено и е хидравлично свързано с речните води.
Река Русенски Лом е последният десен приток на р. Дунав. Малката скорост (20-30 м/с) и
изключителното богатство на меандри по течението на реката се дължи на незначителния
наклон на терена. Поречието на Русенски Лом е разположено в източната част на Дунавския
район за басейново управление. На запад граничи с вододела към поречие Янтра, на юг - с
вододелите към поречия Янтра и Камчия, на изток - с вододела към Добруджанските реки, а на
север - с р. Дунав. Река Русенски Лом извира от сравнително ниската, равнинна част на
Дунавската равнина, тече в северна посока и се влива в река Дунав. Образува се от сливането на
Бели с Черни Лом. Поречието на р. Русенски Лом има изцяло равнинен характер като средната
надморска височина на басейна е 272 м. и е с предимно дъждовно-снежно подхранване и ясно
изразени пролетен максимум (март-април) и лятно-есенен минимум (юли-октомври). Режимът е
непостоянен. Характерен негов елемент са речните прииждания, причиняващи наводнения и
заблатявания и ускоряват ерозионно-денудационните и акумулативните процеси.
4.3.2 Обща хидроложка характеристика на района
С изключение на най-южната част на общината, където се издига северната част
на Арбанашкото плато (440 m нм. в.), останалата територия е заета от обширната долина на
река Янтра и нейният ляв приток река Росица, които очертават южната, условна граница
на Средната Дунавска равнина. Тук в коритото на Янтра е и най-ниската точка на общината –
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44 m нм. в. Североизточно от долината на Янтра, в пределите на общината попадат и части
от Драгановските височини (те се отнасят условно към Източната Дунавска равнина) с
максимална височина от 371 m, разположена северозападно от село Горски Горен Тръмбеш.

По-голямата част от територията на общината попада в умерено-континенталната климатична
област. От важно значение за климатичните особености за района на гр. Горна Оряховица са
локалните релефни форми на Арбанашката планина и поречието на река Янтра.
Средногодишната температура за Горна Оряховица е 11,5 °C. Минималните температури за
годината са през месец януари, а максималната е измерена през юли – 44,3 °C. Поради
безпрепятственото нахлуване на студени въздушни маси през зимата се установява за дълго
студено време, нерядко придружено от устойчиви температурни инверсии. Валежите са
неравномерно разпределени в два валежни максимума – есенно-зимен и пролетно-летен.
Средната годишна сума на валежите за общината – 565 л/м2, което е под средното за страната.
През зимата падат предимно валежи от сняг и снежната покривка е устойчива, а през лятото от
дъжд. Преобладаващите ветрове са северозападни и западни.
Общината е сравнително богата на водни ресурси, включващи повърхностни и подземни води.
Фактът, че градът и общината, на която е център, са разположени по поречието на реките Янтра
и Росица, обяснява дълбочината на подпочвените води за собствени водоизточници за
промишлени нужди, която е от 6 до 12 метра. На територията на Общината са изградени 15
язовира, които са с местно значение, намиращи се в близост до селищата Д. Оряховица,
Стрелец, Драганово, Крушето, Върбица, Паисий и Горски Горен Тръмбеш. Единадесет от
микроязовирите са общинска собственост, което налага тяхното поддържане. Недостатъчните
финансови средства на Община Горна Оряховица затруднява този процес. През 2005 г., след
големите наводнения бяха изградени диги и насипи в гр. Долна Оряховица и с. Първомайци, но
все още има рискови зони в двете населени места. Други рискове за предизвикване на
наводнения са неподдържани дерета и канали в населените места на община Горна Оряховица,
които не могат да поемат придошли води – с. Върбица, с. Янтра, с. Първомайци.
4.3.2.1 Данни за водните обекти с повърхностни води, преминаващи през общината и
екологичното и химично състояние на водните тела в тях
В момента е в сила вторият, актуализиран ПУРБ /2016-2021/ за Дунавския басейн за управление
на водите у нас приет с Решение на МС № 1110/29.12.2016г. При подготовката на
актуализацията на ПУРБ за втория планов период-2016-2021г. е извършена актуализация на
типовете повърхностните водни тела и на техните граници. Определянето на повърхностните
водни тела за всяка категория е извършено, съгласно изискванията на ЗВ, Наредба NoН-4 от
14.09.2012г. и Ръководство №2 Идентифициране на водните обекти от общата стратегия за
прилагане на Рамковата директива за водите 2000/60 на ЕС/РДВ/. Целта е да се определят
отделни участъци от повърхностните води, които се явяват самостоятелни и значими единици
от гледна точка на управление на водите.
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Водните тела се явяват най-малката единица за управление в РБУ. Границите на водосборната
площ на водните тела се определят на хидроложки принцип, по естествените граници на
водосборите. Направена е и „риск оценка“ на повърхностните водни тела от БДДР-Плевен за
непостигане на екологичната цел при „Междинния преглед на установени значими проблеми
при управлението на водите в Дунавския басейн“ съгласно Стандарти за качество на околната
среда (СКОС) в Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води и Наредба за
стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.
Оценка на риска е да се оцени каква е вероятността повърхностните водни тела в района с
басейново управление да не могат да достигнат поставените цели за добро състояние,
определени съгласно чл. 157, т. 6 и т. 8 на ЗВ. Решението за всяко едно водно тяло да попадне в
една от трите системи за оценка ( не е в риск, в риск или вероятно в риск) се взема на база
резултатите от мониторинга.. Определено е ЕС (екологично състояние), ХС (химично
състояние) и ЕЦ (екологична цел) за всяко едно водно тяло, като е определен и риска от
непостигането й. Екологичните цели при управление на водите и сроковете за постигането им
се определят в чл. 4 на Директива 200/60/ЕС (РДВ). Съгласно чл. 156а, ал. 1 от ЗВ цели за
опазване на околната среда (екологични цели) се определят по отношение на повърхностните и
подземните води и по отношение на зоните за защита на водите, и са насочени към:
- предотвратяване на влошаването и постигане на добро количествено и качествено
състояние/потенциал на подземните и повърхностните води;
- постигане на целите на законодателството, по силата на което е определена или обявена
зоната за защита на водите. В случаите, когато за едно водно тяло са поставени повече от
една цел, се приема най-строгата.
В чл. 156в-156е от ЗВ са регламентирани случаите, в които се допускат изключения от така
определените цели и от сроковете за тяхното постигане, без това да се счита за нарушение на
РДВ или на ЗВ.
Съгласно ПУРБ 2016-2021г., общината попада в поречието на река Янтра и много малка част от
р. Русенски Лом и в обхвата на водни тела от категория „река“ от Дунавския район за
Басейново управление на водите в Р. България.
 Повърхностни водни тела категория „река”:

Съгласно Приложение 1.2.4.2 от ПУРБ /2016-2021/ и Писмо №5301/25.10.2016г. на БДДРПлевен, на територията на община Горна Оряховица са определени части от следните водни
тела:
-в.т. с кодBG1YN700R1017- р. Янтра от вливане на р. Белица при Велико Търново до
вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш- R4- Естествено- ЕС-умерено, ХС-добро
състояние. Риск оценка-обща ЕО-в риск, обща ХО-вероятно в риск. Умерен риск от
засушаване. Стар код BG1YN700R017 и част от в.т. с код BG1YN307R027.
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Екологични цели: 2021г. - Постигане на СКОС за N-total, P-total, NO2, P-PO4, МЗБ, МФ, ФБ за
добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние
по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро
химично състояние. 2027г. – Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично
състояние. След 2027г. – Запазване на добро екологично и добро химично състояние. Водното
тяло е в изключение по чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2021г. съгласно Приложение 5.1.2.
Обосновка на изключението: Технически причини. Технически необходимото време за
изпълнение на мерките - когато подобренията/ мерките могат да бъдат осъществени за по-дълъг
срок по причини от технически характер - например: време за подготвяне на строителните
работи и за изпълнението им; Екологични аспекти (естествени причини). Време за екологично
възстановяване – когато се изпълняват необходимите мерки- като прилагане на добри
земеделски практики.
-в.т. с кодBG1YN307R1027 - р. Янтра от вливане на р. Росица при Крушето до
вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш- R7-СМВТ. ЕП-неизвестен, ХС-добро състояние.
Риск оценка-обща ЕО-вероятно в риск, обща ХО-вероятно в риск. Умерен риск от засушаване.
Част от в.т. с код BG1YN307R027.
Екологични цели - 2021г. – Достигане на добро състояние по всички показатели. 2027г. Достигане на добро състояние по всички показатели. След 2027г. – Достигане на добро
състояние по всички показатели.
-в.т. с кодBG1YN307R1127- R 7- р. Янтра от вливане на р. Лефеджа при Горски долен
Тръмбеш до вливане на р. Росица при Крушето- R7-СМВТ. ЕП-добър, ХС-добро състояние.
Риск оценка-обща ЕО-в риск, обща ХО-вероятно в риск. Умерен риск от засушаване. Част от
в.т. с код BG1YN307R027.

Екологични цели: 2021г. - Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично
състояние. 2027г. – Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние. След
2027г. - Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние на водното тяло.
-в.т. с кодBG1YN600R1134- р. Лефеджа от вливане на р. Джулюница при Джулюница
до вливане в р. Янтра при Горски долен Тръмбеш- R7-СМВТ. ЕП-добър, ХС-добро състояние.
Риск оценка-обща ЕО-в риск, обща ХО-вероятно в риск. Умерен риск от засушаване. Част от
в.т. с код BG1YN307R027 в ПУРБ 2010-2015.
Екологични цели: До 2015г. – Постигане и запазване на добър екологичен потенциал и добро
химично състояние. 2021, 2027, след 2027-Запазване на добър ЕП и добро ХС.
-в.т. с кодBG1YN400R1112- р. Росица от вливане на р. Негованка при Ресен до
вливане в р. Янтра - R7-естествено. ЕС-добро, ХС-добро състояние. Риск оценка-обща ЕО-не в
риск, обща ХО-вероятно в риск. Умерен риск от засушаване. Част от в.т. с код BG1YN400R012.
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Екологични цели: 2021г. - Запазване на добро екологично и химично състояние. 2027г.Запазване на добро екологично и химично състояние. След 2027г. – Запазване на добро
екологично и химично състояние.
-в.т. с кодBG1YN600R1025- р. Биюкдере след язовир Ястребино до вливане в р.
Лефеджа, вкл. притока р. Казълдере- R4-естествено- ЕС-умерено състояние, ХС-добро. Риск
оценка-обща ЕО-в риск, обща ХО-вероятно в риск. Умерен риск от засушаване. Част от в.т. с
код ВG1YN600R025.

Екологични цели: 2021г.- Постигане на СКОС за N-total, P-total, РРО4, МЗБ, МФ за добро
екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по
останалите елементи за качество.2027г.-Предотвратяване на замърсяването и запазване на
добро химично състояние Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично
състояние. След 2027г- Запазване на добро екологично и добро химично състояние. Водното
тяло е в изключение по чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2021г. съгласно Приложение 5.1.2.
Обосновка на изключението: Технически причини. Технически необходимото време за
изпълнение на мерките - когато подобренията/ мерките могат да бъдат осъществени за по-дълъг
срок по причини от технически характер - например: време за подготвяне на строителните
работи и за изпълнението им; Екологични аспекти (естествени причини)Време за екологично
възстановяване - когато се изпълняват необходимите мерки.
-в.т. с кодBG1RL200R003- р. Баниски Лом до язовир Баниска, вкл. притоците Дюлгердере и Каяджик след яз. Бойка (минимална площ от водното тяло попада на територията
на общината) - R11-естествено-ЕС-умерено, ХС- добро състояние, Риск оценка-обща ЕОвероятно в риск и обща ХО-вероятно в риск. Умерен риск от засушаване. Стар код
BG1RL200R003.

Екологични цели: 2021г. - Постигане на СКОС за N-NH4, N-NО3, Ntotal, P-PO4, МЗБ, Риби за
добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние
по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро
химично състояние. 2027г. - Запазване на добро екологично и добро химично състояние. След
2027г. - Запазване на добро екологично и добро химично състояние. Водното тяло е в
изключение по чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2021г. съгласно Приложение 5.1.2.
Обосновка на изключението: Екологични аспект и (естествени причини) Време за екологично
възстановяване - когато се изпълняват необходимите мерки. Необходимо е време да се
осъществи достигане на екологичната цел чрез прилагане на мерки.
-в.т. с кодBG1YN400R011- Река Бохот от извора до вливане в река Росица(минимална
площ от водното тяло попада на територията на общината)-R4-естествено-ЕС-умерено
състояние, ХС-добро. Риск оценка-обща ЕО-в риск, обща ХО-не в риск. Умерен риск от
засушаване. Стар код BG1YN400R011.
Екологични цели: 2021г. - Постигане на СКОС за (N-NО3, N-total, Ptotal, МЗБ, ФБ за добро
екологично състояние до 2021г. 2027г.- Предотвратяване влошаване на екологичното състояние
по останалите елементи за качество. След 2027г.-Предотвратяване на замърсяването и запазване
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на добро химично състояние. Запазване на добро екологично и химично състояние. Водното
тяло е в изключение по чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2021г. съгласно Приложение 5.1.2.
Обосновка на изключението: Екологични аспекти (естествени причини). Време за екологично
възстановяване - когато се изпълняват необходимите мерки. Необходимо е време да се
осъществи достигане на екологичната цел чрез прилагане на мярка- като добри земеделски
практики.
Силно модифицираните водни тела (СМВТ) са силно изменените спрямо естественото им
състояние водни обекти или части от тях в резултат на човешка дейност с цел защита от
наводнения, водоползване, отводняване на земи или друга икономически или социално значима
дейност и чието възстановяване в естествено състояние е необосновано, защото е
непропорционално скъпо или би повлияло на икономическите дейности и околната среда.
За определянето им компетентния орган е използвал разработеният национален „Подход при
определяне на силно модифицирани водни тела и изкуствени водни тела”, който е разработен
съгласно изискванията на Ръководство № 4 към общата стратегия за прилагане на РДВ. При
някои от водните тела целта на ползване е повече от една. При определени обстоятелства е
възможно задаването на по-малко строги цели за водните тела и увеличаване на времето за
постигане на целите.
4.3.2.2 Екологично състояние/потенциал, химично състояние на повърхностните водни
тела
В ПУРБ 2016-2021, от направения Междинен преглед на установени значими проблеми при
управлението на водите в Дунавския басейн, на база на получените резултати от проведения
мониторинг, е направена оценка от компетентния орган за управление на водите - БДДР съгласно класификационните системи, описани в Наредба Н-4 от 14.09.2012г. за
характеризиране на повърхностните води и Наредба за стандартите на качество на околната
среда за химични елементи и специфични замърсители, на екологичното и химично състояние
на повърхностните водни тела на територията на общината. Идентифицирани са значимите
проблеми за замърсяване на повърхностните води и е изготвена риск оценка за непостигане на
поставените екологични цели.

Определено е ЕС/ЕП (екологично състояние/потенциал), ХС (химично състояние) и ЕЦ
(екологична цел) за всяко едно водно тяло, като е определен и риска от непостигането й.
Екологичните цели са определени в член 4 от Рамковата директива за водите (РДВ). Целта е
дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока степен на защита на водната
среда.
 Химично състояние
При определяне на химичното състояние на повърхностните водни тела са приложени
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изискванията на Директива 2008/105/ЕО, транспонирана в Наредба за стандарти за качество на
околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от 2010г.
Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – добро и лошо, които
се изобразяват съответно със син и червен цвят. Тези водни тела, които отговарят на химичните
стандарти за качество на околната среда (СКОС) са в добро състояние, а за водните тела, в които се
констатира превишаване на СКОС е определено лошо състояние. Във водните тела, в които не се
извършва мониторинг на приоритетни вещества поради липсата на идентифициран натиск,
химичното състояние е определено като «неизвестно».
Химично състояние
Лошо

Добро

 Екологично състояние/потенциал
Екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: много
добро, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в таблицата цветове.
Екологично състояние
Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

За оценка на екологичното състояние/потенциал се разглеждат групи елементи: биологични и
физико-химични елементи. Водещи за определяне на състоянието са биологичните елементи.
 Риск от климатични промени1
Оценката на риска от засушаване и недостиг на вода за всеки разглеждан район, се основава на
комплексна оценка на три индикатора – два, разглеждащи настоящето състояние на района и трети,
описващ очакваната бъдеща промяна на даден параметър. Очакваните промени от изменение на
климата ще рефлектират главно във величината на оттока, периода на повторение, сезонността,
вариация между средни и екстремни стойности; качеството на водите; чувствителността и
устойчивостта на екосистемите, местообитанията и/или видовете, подложени на тези промени.
Всички водни тела в общината имат умерен риск от засушаване.
Водни тела в риск от засушаване
-В.т с код BG1YN700R1017-умерен
-В.т. с код BG1YN307R1027-умерен
-В.т. с код BG1YN307R1127-умерен
-В.т. с код BG1YN600R1134-умерен
-В.т. с код BG1YN400R1112-умерен
-В.т. с код BG1YN600R1025-умерен
-В.т. с код BG1RL200R003-умерен
-В.т. с код BG1YN400R011-умерен
1

ПУРБ 2016-2021 на Дунавския басейн
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4.3.2.3 Мониторинг и програми за мониторинг на територията на общината
Мониторингът и оценката на състоянието на водите и ЗЗВ се извършват в съответствие с
изискванията на Приложение V към РДВ и свързаните с нея директиви, транспонирани в
националното законодателство.

Разработените програми за мониторинг на повърхностните и подземните води в актуализирания
ПУРБ са изготвени въз основа на оценката на риска, състоянието на водните тела в
актуализирани граници, както и оценката на ефекта от изпълнението на мерките за периода на
първия ПУРБ.
Програмите за мониторинг на водите включват програми за контролен, оперативен и при
необходимост – проучвателен мониторинг, които се подготвят и изпълняват в рамките на всеки
период на ПУРБ. За разлика от контролният и оперативният, проучвателния мониторинг в
повечето случаи не се планира дългосрочно, а се назначава и изпълнява след инцидентно
замърсяване от неизвестен произход или проучване причини подпомагащи анализа на
състоянието.
Програмите за мониторинг на повърхностните води в частта приоритетни вещества за периода
2016-2021 година са съобразени с изискванията на Директива 2013/39/ЕС, транспонирана в
Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества /ПВ/ и
някои други замърсители - т.н. Наредба за СКОС. Във всички пунктове за контролен
мониторинг е планиран мониторинг на ПВ с преразгледани СКОС. Този мониторинг стартира
от 22.12.2015 година. В настоящата програма за мониторинг за периода 2016-2021г. са
включени всички Приоритетни Вещества, включително и ново-идентифицираните вещества,
Директива 2013/39/ЕС, които след 22.12.2018 год., ще бъдат включени в конкретните програми
за мониторинг на повърхностни води за съответната година.
В периода 2016-2020 год. на територията на БДДР-Плевен се изпълняват програмите за
мониторинг, одобрени със следните заповеди на министъра на ОСВ:

-Заповед РД-167/30.03.2016 г. за утвърждаване на Програма за контролен и оперативен
мониторинг на повърхностните води, в т.ч. и води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване, приоритетни в-ва, специфични замърсители и хидробиологични показатели, и
мониторинг на подземни води - количествен и качествен анализ, за периода 01.04.2016 до
30.03.2017 г.

-Заповед РД-229/05.04.2017 г. за утвърждаване на Програма за контролен и оперативен
мониторинг на повърхностните води в т.ч. и води, предназначени за питейно битово
водоснабдяване, приоритетни в-ва, специфични замърсители и хидробиологични показатели, и
мониторинг на подземни води- количествен и качествен. Изпълнява се и програмата за
мониторинг на води в нитратно уязвими зони за периода 01.04.2017 до 30.03.2018 г.
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Програмите за мониторинг включват пунктове от националната мрежа за мониторинг на води,
попадащи в уязвими зони, в изпълнение на т.н. Нитратна Директива за водите.
-Заповед РД-175/02.04.2018 г. за утвърждаване на Програма за контролен и оперативен
мониторинг на повърхностните води в т.ч. и води, предназначени за питейно битово
водоснабдяване и мониторинг на подземни води- количествен и качествен, изпълнение на
програмата за мониторинг на води в нитратно уязвими зони за периода 01.04.2018 до
30.03.2019г. Програмите за мониторинг включват пунктове от националната мрежа за
мониторинг на води, попадащи в уязвими зони, в изпълнение на т.н. Нитратна Директива за
водите, както и Програма за приоритетни вещества в седименти и на приоритетни вещества в
биота за 2018-2019г. и хидробиологичен мониторинг.
-Заповед РД-230/28.03.2019г. за утвърждаване на Програма за контролен и оперативен
мониторинг на повърхностните води в т.ч. и води, предназначени за питейно битово
водоснабдяване и мониторинг на подземни води- количествен и качествен, както и Програма за
приоритетни вещества в седименти и на приоритетни вещества в биота за 2019-2020г. и
хидробиологичен мониторинг.
В момента на изготвяне на настоящата ЕО се изпълнява Заповед РД-267/03.04.2020г. за
утвърждаване на Програма за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните води в
т.ч. и води, предназначени за питейно битово водоснабдяване и мониторинг на подземни водиколичествен и качествен, както и Програма за приоритетни вещества в седименти и на
приоритетни вещества в биота за 2020-2021г. и хидробиологичен мониторинг.
През посочения период се изпълняват и програмите за собствен мониторинг, съгласно
условията на комплексни разрешителни и разрешителни за водовземане и заустване. Оценката
на качеството на водите според биологичните елементи за качество (БЕК) е направена съгласно
Заповед № 591/26.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, с която са утвърдени
методиките за хидробиологичен мониторинг и Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране
на повърхностните води (Приложение №6 към чл.12, ал.4). За реки се анализират биологичните
елементи за качество (БЕК) – макрозообентос, макрофити и фитобентос, като всяка година от
периода на ПУРБ 2016-2021г. се планират мониторингови пунктове в различни водни тела от
предходната година.
Мониторинг от различните програми се изпълнява в три пункта, част от НСЕМ:
Програма за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води на
територията на дунавски район за действащия ПУРБ 2016-2021
-пункт с код BG1YN04111MS050-р.Росица преди вливане в р. Янтра - с. Поликраище-в.т.
BG1YN400R1112-оперативен мониторинг, хидробиологичен, приоритетни в-ва в биота,
приоритетни в-ва в седимент;
-пункт с код BG1YN00059MS130 - р. Янтра при село Драганово-след вливане на р.
Лефеджа - в.т. BG1YN307R1127-оперативен мониторинг, хидробиологичен;

61

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

-пункт с код BG1YN00871MS1020 - р. Янтра след ПСОВ - Д. Оряховица, моста за с.
Върбица – в.т. BG1YN700R1017 - оперативен мониторинг, хидробиологичен.

Предложеният мониторинг от БДДР и утвърден със Заповеди от Министъра на ОСВ се
изпълнява от съответните РЛ на ИАОС. За мониторинговите пунктове на територията на
община Горна Оряховица изследванията се извършват от РЛ-Велико Търново.
РИОСВ-В. Търново извършва контрол на изпълнението на програмите за собствен мониторинг,
съгласно условията на комплексни разрешителни и разрешителните за заустване на отпадъчни
води в повърхностни водни обекти.
През 2019 г., съгласно действащата нормативна уредба в областта на водите и в рамките на
териториалния обхват на РИОСВ –В. Търново2 основните приоритети в работата са свързани с
опазването на водите от замърсяване и подобряване на тяхното състояние като стратегически
общонационален неделим природен ресурс, чрез осъществяване на превантивен, текущ и
последващ контрол на източниците на замърсяване на територията на област В. Търново. Целта
е да се осигури достатъчно количество и добро качество на водите чрез намаляване
замърсяването на водите от битови и промишлени източници, както и подобряване
ефективността от пречистването на заустваните отпадъчни води чрез засилен контрол на
изградените пречиствателни съоръжения.
Съгласно Годишния доклад на РИОСВ-В. Търново, резултатите от мониторинга показват, че:
- за Мониторингов пункт р. Янтра при с. Драганово-след вливане на р. Лефеджа,
BG1YN00059MS130 на в.т. BG1YN307R1127- р. Янтра от вливане на р. Лефеджа при Горски
Долен Тръмбеш до вливане на р. Росица при Крушето анализът на физикохимичните елементи
за качество показва, че водното тяло отговаря на изискванията за умерено състояние спрямо
изискванията на Наредба Н-4. При анализа на специфичните замърсители не се наблюдават
високи концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние. На база резултатите от
измерените концентрации на приоритетни вещества, водното тяло е в добро химично
състояние.
- за Мониторингов пункт р. Янтра след ПСОВ-Д. Оряховица, мост за с. Върбица BG1YN00871MS1020 на в.т. BG1YN700R1017-р. Янтра от вливане на р. Белица при Велико
Търново до вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш анализа на физикохимичните
елементи за качество показва, че водното тяло отговаря на изискванията за умерено състояние
спрямо изискванията на Наредба Н-4. При анализа на специфичните замърсители не са
измерени високи концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние. На база
резултатите от измерените концентрации на приоритетни вещества, водното тяло е в добро
химично състояние.

2

Годишен доклад за състоянието на околната среда за 2019г. на РИОСВ-В. Търново
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- за Мониторингов пункт BG1YN04111MS050 на река Росица, преди вливане в р. Янтра,
при с. Поликраище на в.т. BG1YN400R1112 на река Росица, преди вливане в р. Янтра, при с.
Поликраище, анализа на физикохимичните елементи за качество показва, че водното тяло
отговаря на изискванията за добро/отлично състояние спрямо изискванията на Наредба Н-4.
При анализа на специфичните замърсители не се наблюдават високи концентрации над
изискванията на СКОС за добро състояние. Анализа на приоритетни вещества не отчитат
концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние. Химичното състояние на тялото е
достигащо добро. Анализираните БЕК макрозообентос, фитобентос и макрофити през 2017г
отчитат добро състояние в пункта р. Росица преди вливане в р. Янтра - с. Поликраище.

През годината от експертите на РИОСВ са извършени проверки на всички обекти - директни
емитери с разрешителни за заустване по реда на Закона за водите и с Комплексни разрешителни
в съответствие с утвърдения годишен план на инспекцията.

4.3.2.4 Източници на отпадъчни води
Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания,
включително пречиствателните станции към тях.
На контролираната от РИОСВ-В. Търново територия са разположени 14 общини. За всички
населени места с над 10 000 еквивалентни жители са изградени и въведени в експлоатация
пречиствателни станции: В. Търново, Габрово, Г. Оряховица, Лясковец, Севлиево, Свищов,
Павликени и Трявна.

Пречиствателната станция в гр. Г. Оряховица е регионална станция за третиране на
отпадъчните води от градовете Г. Оряховица, Лясковец, Д. Оряховица и с. Първомайци.
Станцията е оразмерена за 16 028 м³/ден и 102 550 еквивалентни жители, но работи с
натоварване, значително по-ниско от проектното. Причините са недоизградена канализационна
мрежа, намаляващ брой на населението, неработещи предприятия и др. РГПСОВ е изградена по
програма ИСПА и въведена в експлоатация през 2007 г.
В останалите населени места на общината липсва канализационна мрежа. Домакинствата
отвеждат водите си в септични ями, които не се почистват редовно. На места има изградени
отводнителни канали, които се заустват директно в реките Росица и Янтра.
В процес на изпълнение проект с екологична насоченост в сектор води в общината„Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица – Гл. колектор II от ул.”Хр. Смирненски” до
включване в Гл. колектор III и Гл. колектор III от о.т.568 до включване в Гл. колектор I.
Подмяна на стари и амортизирани канализационни тръби и отвеждане на отпадъчните води до
РПСОВ“. Финансираща институция- ПУДООС- 1526250,54 лв.
Общо на територията на Великотърновска и Габровска области се експлоатират 16
канализационните системи на населени места и селищни образования, като 10 от тях са с
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изградени пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). За всички 16 канализационни
системи има издадени Разрешителни за заустване във воден обект по реда на Закона за водите
от БДДР-Плевен.
От извършения контрол през годината не са установени нарушения в работата на ПСОВ на гр.
Габрово, гр. Севлиево, гр. Горна Оряховица, гр. Велико Търново, гр. Павликени, гр. Свищов,
Трявна, с. Кесарево, с. Сушица и с. Камен.
Производствени обекти, формиращи отпадъчни води
От проверените общо 51 планирани обекти през годината, 43 обекта са директни емитери с
разрешителни за заустване или Комплексни разрешителни 8 обекта заустват в градска
канализация или извозват води за пречистване в ГПСОВ. От реално заустващите 43 директни
емитери на отпадъчни води, 24 са производствени обекти, формиращи отпадъчни води, 15 са
градски канализации с/без ПСОВ и 4 депа за опасни и неопасни отпадъци.
Част от големите фирми в град Горна Оряховица като ”Захарни заводи” АД, “Складова
техника” АД, месокомбинат “Родопа” ООД, имат локални пречиствателни съоръжения. Все
още остава проблемът с предприятия като „Розахим”, „Металснаб” и др., които са с
ведомствени канали, директно заустени в река Янтра3.
4.3.2.5 Зони за защита на водите
Зоните за защита на водите (ЗЗВ) са със специална защита съгласно Рамковата директива по
водите (РДВ). Те включват територии, определени по други директиви, както и зони по чл.6, чл.
7 и Приложение ІV на РДВ. РДВ определя типовете зони за защита на водите.

Зони за защита на водите предназначени за питейно битово водоснабдяване
Опазването на водите, предназначени за питейно битово водоснабдяване /ПБВ/ се осъществява
чрез определяне на зони за защита на питейните води. Това са териториите, определени за
водочерпене за човешка консумация по член 7 на РДВ - Директива за водохващане на
повърхностни води (75/440/ЕЕС) и Наредба № 12, ДВ.бр.63/02г и Наредба № 9 от 2001 , изм.,
ДВ бр. 15 от 21.02.2012 г.
Съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ и по отношение на зоните за защита на водите, определени за
водочерпене за човешка консумация, са територията на водосбора на повърхностните водни
тела и земната повърхност над подземните водни тела.
Във втория актуализиран ПУРБ, в регистъра на зоните за защита на повърхностни води,
предназначени за ПБВ на територията на община Горна Оряховица няма определени
повърхностни водни тела от тази категория.

3

Източник: Задание за изработване на ОУПО
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Чувствителни и уязвими зони.
Чувствителните и уязвими зони са територии, обявени за защитени, поради обстоятелството, че
водните тела в тези зони са чувствителни към влиянието на хранителни съставки - биогенни
елементи (основно азот и фосфор) във водата.
- Уязвима зона
В списъка на общините в териториалния обхват на БДДР, чиито територии или части от тях
попадат в уязвимата зона по Нитратната директива по надморска височина, съгласно
Приложение 2 към Заповед № РД 146/25.02.2015 г на МОСВ – територията на общината попада
изцяло в пълен обхват в уязвимата зона по надморска височина до 300 м.
- Чувствителна зона
Определянето на чувствителни зони е регламентирано в изискванията на Наредба № 6/2000 г. за
емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води,
зауствани във водни обекти. Министърът на ОСВ със Заповед №РД-970/28.07.2003 г. определя
списък на чувствителните зони.

Територията на община Горна Оряховица е част от територията на Дунавския басейн у нас, в
който всички водни обекти във водосбора на река Дунав са обявени за чувствителна зона, т.е.
целия Дунавски район за басейново управление на водите у нас е чувствителна зона.
Територията на община Горна Оряховица попада в следните чувствителни зони:
- зона с код BGCSARI14 Водосборен басейн на р. Янтра-7862,407км2
и
- зона с код BGCSARI10- Водосборен басейн на р. Русенски Лом
Изискванията в чувствителните зони за населените места с над 10 000 е.ж.4, които заустват
канализационните си системи във водоприемници определени като чувствителни зони, са освен
биологично пречистване на отпадъчните води и допълнително третиране за отстраняване на
биогенните елементи-азот и фосфор с цел предотвратяване на еутрофикация на водните тела и
подобряване на екологичното им състояние, а за населените места от 2000 до 10 000 е.ж.
задължително биологично пречистване на отпадъчните води.
За населени места под 2000 е.ж. с наличие на изградени канализационни колектори следва да се
предвиди също подходящо пречистване на отпадъчните води. Тези задължения се прилагат при
издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води в чувствителни зони чрез определяне
на по-строги индивидуални емисионни ограничения.

За населени места под 2000 е.ж. /малки населени места/, в нормативната база няма
задължителното изискване за изграждане на канализационна система с ПСОВ. Тези населени
1 е.ж.–означава органичен биоразградим товар за денонощие, който има биохимична потребност от кислород за 5 денонощия
(БПК5) 60 г кислород
4
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места следва да използват индивидуални водоплътни съоръжения за битово-фекалните
отпадъчни води /чл.87 от ЗУТ/. В случаите обаче, когато в такова населено място има
съществуващи канализационни колектори, е задължително доизграждането на системата и
подходящо третиране с пречиствателно съоръжение.
Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми
За територията на общината няма определени такива зони.
Защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000
Повърхностни водни тела, които попадат в защитени зони за опазване на местообитания
–
–
–
–

зона с код BG0000432 -Голяма река-част от в.т. BG1YN600R1025;
зона с код BG0000610- Река Янтра-части от в.т. BG1YN307R1027, в.т. BG1YN307R1127
и в.т. BG1YN600R1134;
зона с код BG0000279- Стара река – част от в.т.BG1YN600R1134;
зона с код BG0000211 Твърдишка планина –част от в.т.BG1YN600R1034;

Защитените територии, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в
които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за
тяхното опазване са:
- ЗМ „БОЖУР ПОЛЯНА“, обл. Велико Търново, с. Първомайци, общ. Горна Оряховица обявена със Заповеди РД1573/02.09.1968, РД1316/27.12.2002 и РД-54/30.01.2008. Находище на
червен божур. Водно тяло BG1YN700R1017- р. Янтра от вливане на р. Белица при Велико
Търново до вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш.
- ЗМ „ДЖОЛЮНГЬОЛ“ Велико Търново, с. Драганово, общ. Горна Оряховица –Обявена
със Заповеди РД-1/05.01.1982, РД-1317/27.12.2002, РД-58/30.01.2008. Находище на дяволски
орех и сребрист папур. Водно тяло BG1YN400R1112- р. Росица от вливане на р. Негованка при
Ресен до вливане в р. Янтра.
4.3.2.6 Програми от мерки /ПоМ/
Програмата от мерки е основния инструмент за постигане на целите на Плана за управление на
речните басейни съгласно Рамковата директива за водите и Закона за водите. Мерките се
планират като отговор на установеното състояние за конкретните повърхностни и подземни
водни тела и зоните за защита на водите, както и поставените цели за запазването или
подобряването му .

Актуализацията на Програмата от мерки е изготвена в отговор изискванията и съгласно чл.157,
ал.1, т.8 от ЗВ. Програмата от мерки включва всички необходими мерки за постигане на всички
цели на РДВ, включително целите за зоните за защита на водите и мерки с цел постепенно
намаляване на замърсяването с приоритетни вещества и пълно или поетапно елиминиране на
емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества. При изготвянето на Програмата от
мерки е използван разработения национален Каталог от мерки.
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Актуализираната Програма от мерки от ПУРБ на ДБУВ за периода 2016-2021 година включва
основни мерки и където е необходимо допълващи мерки.
Основните мерки са мерките, които осигуряват изпълнението на задължителните изискванията
на европейското и друго екологично законодателство.
Допълващите мерки са планирани там, където е необходимо допълнение към основните мерки
за постигане на целите на РДВ. Възможна е ситуация, при която предвидените основни и
допълващи мерки не дават нужния резултат в предвидения срок, което налага допълнително да
се планират в рамките на утвърдения и действащ ПУРБ нови „допълнителни“ мерки по
отношение установения натиск за дадено водно тяло.
В ПоМ информацията за всяка индивидуална мярка е отнесена към конкретно повърхностно,
подземно водно тяло, към зона за защита на водите или към целия РБУ. В ПУРБ 2016-2021 на
Дунавския басейн у нас са предвидени мерки, насочени към:
– защита качеството на питейната вода и намаляване на необходимото ниво на
пречистване;
– контрол на водовземането от повърхностни и подземни води;
– контрол върху точковите зауствания;
– предотвратяване или контрол за внасянето на дифузни замърсители във водите;
– -справяне с други значими въздействия върху състоянието, по-специално на
хидроморфологичните условия;
– урбанизираните територии, поради изграждане, доизграждане и реконструкция на
канализационната мрежа, изграждане на пречиствателни станции за пречистване на градски
отпадъчни води и решаване на проблеми с отпадъци;
– индустриални източници на замърсяване и селското стопанство;
– енергетиката, рибовъдството и отглеждането на аквакултури;
– защита от наводнения и изменението на климата;
– горското стопанство, туризма и рекреационните дейности;
– зони за защита на водите от екологичната мрежа „Натура 2000”;
– всички повърхностни водни тела в Дунавския басейн.
Тези мерки за подобряване и запазване на екологичното състояние/потенциал на водните тела
ще са ориентир пред общината, водоползвателите и собствениците на водни обекти какво ще е
изискването на компетентния орган-Басейнова дирекция, към различните инициативи и
дейности, които са на територията на общината през втория планов период на ПУРБ и през
следващите му актуализации, и е важно те да намерят отражение при устройство на
територията, а именно:

В Програмата от мерки за постигане на добро екологично състояние/потенциал и добро
химично състояние в ПУРБ /2016-2021/ за водните тела на територията на община Горна
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Оряховица са предвидени следните основни /О/ и допълнителни /Д/ мерки, за които общината
има отношение:
–
изграждане или модернизиране на пречиствателни станции за отпадъчни води.
Осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. с
канализационна мрежа (изграждане на подходяща ПСОВ, включване към по-голяма ПСОВ,
изграждане на влажна зона и др.)-общини и ВиК оператори;
–
изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, реконструкция или модернизация
на канализационна система за агломерации с под 2000 е.ж, вкл. доизграждане на канализация,
когато има изградена ПСОВ или осигуряване на подходящо пречистване (чрез изграждане на
ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ), когато има изградена канализация- община/ВиК
оператор;
–
намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото
водоснабдяване. Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за
питейно-битово водоснабдяване. Реконструкция на водопреносната система за обществено
питейно-битово водоснабдяване-общината;
–
определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно действащото законодателствоВиК оператора;
–
реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за
обществено напояване;
–
прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно уязвими
зони-земеделските стопани;
–
забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води
и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните
съоръжения/системи;
–
прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на
замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони-земеделските
стопани;
–
спазване на изискванията за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води при употребата им в земеделието-земеделски
стопани
–
осигуряване на измерване на количеството повърхностните води;
–
подобряване на естественото задържане на водата. Създаване на управляеми полдери и
малки буферни басейни в заливни тераси на реките и изграждане на съоръжения за естествено
задържане на водата (заливни равнини и др.). Възстановяване на меандри и ръкави- МОСВ,
Общини, Области;
–
възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия и свързаните с
тях свлачищни процеси-общината;
–
залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове. Забрана за
сечи на естествена крайбрежна растителност- МЗХ и общините;
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преустановяване на експлоатацията на нерегламентирани сметища, които са причина за
влошаване на състоянието на водите-общината;
–
рекултивация на терени, замърсени от битови отпадъци-общината;
–
закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци-общината;
–
депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на
отпадъци-общината;
–
контрол на количеството и качеството на производствените отпадъчни води, зауствани в
канализационните системи на населените места-ВиК оператор.
–

Програма за конкретни водни тела на територията на общината:
- код на в. т. BG1YN700R1017-Код на мярката-UW_2- населени места. Изграждане или
модернизиране на пречиствателни станции за отпадъчни води. Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места. Изпълнение на проекти за
изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система вкл. ГПСОВ,
определени за конкретните агломерации с над 2000 е.ж., съгласно приложение № 2 към
Националния каталог от мерки UW_2_5- основна- с. Първомайци.
- код на в.т. BG1YN307R1027 –Код на мярката-UW_2 населени места. Изграждане или
модернизиране на пречиствателни станции за отпадъчни води. Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места. Осигуряване на отвеждане и
подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж., вкл. изграждане
на подходяща канализационна система; ПСОВ, включване към по-голяма ПСОВ).
- код на в.т. BG1RL200R003-Код на мярката-UW_2 населени места. Изграждане или
модернизиране на пречиствателни станции за отпадъчни води. Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места. Осигуряване на отвеждане и
подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж., вкл. изграждане
на подходяща канализационна система;
4.3.3 Съществуващи В и К мрежи и съоръжения

 Водоснабдяване

Община Горна Оряховица включва 14 населени места (2 града и 12 села). Според броя на
населението им, те се категоризират както следва: -средни градове-1;-много малки градове1;големи села-3;-средни села-2;-малки села-5;-много малки села-2. Средно големи села с
население над 1 000 жители са селата Върбица, Драганово, Писарево, Поликраище и
Първомайци.
Селищата в община Горна Оряховица са почти изцяло захранени с вода от „Водоснабдителна
система Йовковци“.
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Фиг.№2 Водопреносна и водоснабдителна мрежа
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Язовир „Йовковци” е изграден в периода 1968-1981 год. за питейно-битово водоснабдяване на
градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Полски Тръмбеш, Дряново, Елена,
Златарица и селищата в района. Той включва язовирна стена с открит траншеен преливник,
вертикална водовземна кула. Изграден на река Веселина и притоци. Същият е разположен на 25
км. югоизточно от град Велико Търново, на 9 км. южно от село Велчево и на 11 км. западно от
град Елена.
Язовирната стена е каменнонасипна с вертикално глинено ядро, като в отбивния тунел са
разположени два стоманени тръбопровода – водовземна тръба Ø1500 мм. и Ø700 мм., а на
дъното е положен водопровод за екологични води Ø300 мм.
Основни данни за стената:
- височина на стената – 66 м.
- дължина на короната – 256 м.
- широчина на короната – 8 м.
- общ обем на езерото при кота НВРВН – 92 млн.м3.
- полезен обем – 83 млн.м3.
Водовземната кула е с кръгло сечение и височина 70 м. Изградена е СОЗ.
Водоснабдителната система доставя вода на 10 града и 61 населени маста. Тя снабдява 12 от 13
населени места, чието население е над 2000 жители. Тя включва 1 основна водоснабдителна
зона като взима вода от Язовир Йовковци (ВСЗ 1: „Водоснабдителна система Йовковци“) и 16
взаимосвързани локални водоснабдителни зони от подземни води. Част от тези
водоснабдителни зони с течение на времето са отпаднали от експлоатация. Съоръженията могат
да бъдат обобщени както следва:
– един повърхностен водоизточник – яз. Йовковци с капацитет 66 000 000 м3 ;
– пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ), с годишен капацитет 33 100 000 м3;
– помпени станции – две на клон Елена, две на клон Маноя, две на клон Долна Оряховица,
една на клон Полски Тръмбеш, четири на клон Велико Търново, пет на клон Ново село;
– обща дължина на водопроводите 270 км, изградени с различни материали стоманобетон, азбестоцимент, стомана , чугун, полиетилен;
– общо резервоари – 77 бр.
Недостатъци на системата:
– обща амортизация на тръбите;
– лошо състояние и липса на капацитет в резервоарите;
– енергоемки и амортизирани помпени станции;
– големи загуби на вода в системата около 60%;
– риск от авария във водоснабдяването на някои места.
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По данни на ОУПО и Общинския план за развитие всички населени места на територията на
Община Горна Оряховица са централно водоснабдени с изградени водопроводни мрежи.
Водопроводната мрежа е с обща дължина 381 431 м., разпределена както следва: 292 431 м.
вътрешна мрежа; 89 000 м. външни водопроводи.

Дейностите по добиване и доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчните води на
територията на Община Горна Оряховица се извършва от дружество “ВиК – Йовковци” ЕООД
гр. Велико Търново, район Горна Оряховица. Дружеството е специализирано предприятие за
поддържане и експлоатация на водопроводните системи, задоволяване потребностите на
абонатите с питейна вода, осигуряване на вода за технологични и противопожарни цели и
осигуряване отвеждането на отпадъчните води от населените места до водоприемниците.
Дружеството обслужва всички населени места в общината.
Най-голям е делът на водопотребление от домакинствата. Водата за селското стопанство е с
най-малък дял, но това се дължи на разрушените хидромелиоративни съоръжения. Община
Горна Оряховица не изпитва затруднение от наличието на водни ресурси.

Водоснабдяването на град Горна Оряховица, град Долна Оряховица и селищата Първомайци,
Поликраище, Драганово, Върбица, Правда, Янтра и Крушето се осигурява основно от
хидровъзел «Йовковци». Останалите населени места Писарево, Стрелец, Паисий, Горски Горен
Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш са се водоснабдявали от местни водоизточници (дренажи,
каптажи, шахтови и тръбни кладенци), разположени на тяхна територия.
Горна Оряховица се снабдява с вода от общо 5 резервоара, три разположени във височина
западно от града, а другите два в източната част. Резервоарите се захранват от ВС Йовковци, с
изключение на североизточния резервоар захранван от ПС Долна Оряховица.

За водоснабдяването на Долна Оряховица са изградени 7 бр. тръбни сондажа и с помощта на
ПС водата се качва в резервоар 800 м3, от където снабдява града и постъпва в резервоара (150
м3) на с. Писарево. Този резервоар (на гр. Долна Оряховица) има директно захранване и от ВС
Йовковци.
Между селата Поликраище и Янтра има изградени 13 бр. шахтови кладенци, които са подавали
вода към ВС Йовковци. По данни на ВиК оператора в момента те са изведени от експлоатация.
Село Поликраище се захранва директно от ВС Йовковци, а с. Янтра с помощта на резервоар.
Селата Горски Долен и Горен Тръмбеш и с. Върбица са имали собствени водоизточници, ПС и
резервоари. По настоящем с. Горен Тръмбеш се захранва от ПС на с. Сушица, от община
Стражица, а с. Върбица от ПС на с. Джулюница, също от община Стражица.
Изключително сериозен е проблемът с големите загуби на питейна вода по водопреносната
мрежа - около 60 %, а в отделни населени места до 75 %. Амортизираната мрежа е причина за
чести аварии, спиране на водоподаването, а оттам и до влошаване на услугата водоснабдяване
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ползвана от населението. Старото оборудване в ПС пък води до завишена енергоемкост на
помпените агрегати.
Водопроводната мрежа на град Горна Оряховица е с дължина 114 км. (изграденост 98,5%).
Съставена е от:

чугунен водопровод, строен през 1942-45 год. (около 10,3% от общата дължина на
мрежата);
– около 6,6 % от мрежата е изградена от стоманени тръби, но поради липса на надеждна
изолация и катодна защита тези водопроводи дават чести аварии. Това налага поетапна подмяна
на уличните водопроводи;
– 77 % от мрежата е изградена от азбестоциментови тръби, които дават чести аварии;
–

Около 6,1% от водопроводната мрежа са от полиетиленови тръби и са в добро експлоатационно
състояние. В последните години са подменени водопроводи по ул.”П. Евтимий”, ул. „Отец
Паисий”, част от ул. „Янко Боянов”, ул.”Св. Княз Борис І” и др.
Проблем на водопроводната мрежа представляват азбестоциментови тръби, което води до чести
аварии, загуба на вода и спиране на водоподаването. Необходима е реконструкция на
водопроводната мрежа. Желателно е подмяна на магистралните водопроводи и водоподаване от
язовир „Йовковци” за селищата на общината, за които това не е осъществено.

Друг проблем е било наличието на втора водопроводна мрежа (изградена през 1942-44 год.) в
кв. Гарата, собственост на Локомотивно депо. Част от населението на квартала (200
домакинства) е включено към нея. Необходима е частична реконструкция на мрежата с цел
включването на всички домакинства към градския водопровод.
През 2016г. със средства на ПУДООС е започната реализацията на проект „Изграждане на
улични водопроводи по улици кв. „Гарата“ с цел присъединяване към водоснабдителна система
яз. Йовковци на обща стойност 1 001 457,16 лв. През 2017 г. е приключило изпълнението на
проект “Изграждане на водопровод по улици кв. “Гарата“ гр. Г. Оряховица“. Обектът е въведен
в експлоатация.
Подготвен е и проект „Допълнително водоснабдяване и доизграждане на съществуващи
водопроводи в с. Горски Долен Тръмбеш“ на стойност 1 226 484,40 лв.
В текстовата и аналитична част на ОУПО се казва, че в краткосрочен план инвестициите трябва
да са насочени към:
- реконструкция на 2,4 км. външни водопроводи;
- подмяна на 58,11 км. вътрешни водопроводни мрежи;
- пречистване на нитрати в питейната вода на с. Стрелец;
- подмяна на водопроводната мрежа в с. Поликраище;
- направа на напорен водоем 300 м3;
- подмяна на външен водопровод 1,8 км с. Поликраище

73

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

Канализационна мрежа
На територията на общината има две населени места с изградена канализация – град Горна
Оряховица и частично изградена канализация в град Долна Оряховица. Канализационната
мрежа в град Горна Оряховица е с обща дължина около 90 км. (97% изграденост).
Канализационната система е смесена за битови и дъждовни води. Мрежата е изцяло гравитачна,
без помпени станции. Главните колектори са с обща дължина 19,4 км. и са предимно с кръгли
бетонови и стоманобетонови тръби и няколко участъка с яйцевидно сечение, монолитно излети.
В по-голямата си част те са с недостатъчна проводимост.
Канализационната мрежа в гр. Долна Оряховица е на 57 % изграденост. Все още голяма част от
битовите води се отвеждат в попивни ями или се отливат в река Янтра. Канализационната
система е смесен тип с приблизителна дължина 18,6 км. С помощта на две помпени станции
отпадъчните води се отвеждат до ПСОВ. Канализационната мрежа е изпълнена предимно с
кръгли бетонови тръби. Връзката между тръбите е корава, тип „муфа”, запечатана с циментова
замазка, т.е. връзките не са гъвкави. В последните години са изпълнявани канализации по
отделни улици в град Долна Оряховица, финансирани предимно от ПУДООС към МОСВ.

Изградена е канализационната система на село Първомайци с дължина 39,8 км. (100%
изграденост). Дейностите се реализират по спечелен проект на Община Горна Оряховица по ОП
„Околна среда” 2007-2013 г. За населените места Поликраище и Драганово има изготвени
инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на
водопроводна мрежа - също по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. В Годишните доклади за
изпълнение на Общинския план за развитие през 2015г., 2016г., 2017г. са стартирали редица
проекти, свързани с реконструкция и доизграждане на канализационни колектори/главни и
второстепенни клонове/ по различни улици в гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица
Отпадъчните канализационни води от град Горна Оряховица и частично от град Долна
Оряховица се довеждат за пречистване в изградената по програма ИСПА и въведена в
експлоатация през 2007г. „Районна пречиствателна станция за отпадъчни води” /РПСОВ/ - за
градовете Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец.
Обектът е разположен на 2 площадки на територията на двете общини:

- основна площадка на РПСОВ - 60,014 дка. в землището на гр. Лясковец. От тях 37,629
дка. са собственост на Община Горна Оряховица, а 22, 385 дка. са собственост на Община
Лясковец.

- площадка на Помпена станция за отпадъчни води – Долна Оряховица - 2,861 дка.,
собственост на Община Горна Оряховица в землището на гр. Долна Оряховица.

Отпадъчните битови и промишлени води от Горна Оряховица и Лясковец се събират от смесена
канализационна система и се довеждат до площадката на РПСОВ по колектори, а от Долна
Оряховица по напорен тръбопровод. Отпадъчните води се пречистват до показатели,
отговарящи на емисионните ограничения, съгласно Разрешително №13140131/06.07.2009г. и
последващи, за заустване в „чувствителна” зона във водоприемника р. Янтра.
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Канализационните води от село Първомайци също са предвидени за пречистване в РПСОВ след
изграждане на мрежата. Станцията е оразмерена за 16 028 м³/ден и 102 550 еквивалентни
жители, но работи с натоварване, значително по-ниско от проектното. Приемник на
отпадъчните води е река Янтра. Основните елементи от технологичната схема на
пречиствателната станция са резервоар за дъждовни води, физико-механично стъпало с
пясъкозадържател и първични утаители, биологическо пречистване в биобасейн с отстраняване
на азот и фосфор. Съгласно определените индивидуални емисионни ограничения при заустване
в чувствителна зона на р. Янтра, се налагат завишени изисквания към качествата на
пречистените води по отношение съдържание на биогенните елементи азот и фосфор. За целта
към технологичната схема на пречистване са включени допълнителни съоръжения за
допречистване:
- отстраняване на фосфор –утаяване вследствие дозирано прибавяне на железен
трихлорид в биологичното стъпало.
- отстраняване на азот – чрез денитрификация, Осъществява се в неаерирана зона от
биобасейна при интензивно разбъркване и осигурена рециркулация на водата

- утайково стопанство с вторични утаители, ПС за рециркулираща утайка и
уплътняване на първична, вторична и стабилизирана утайка.
- каловото стопанство преобразува утайката в устойчиво към изгниване състояние по
биологичен път при анаеробни условия и мезофилен температурен режим (32ºС-35º) след 15-20
дневен престой в метантанк. Метанът, получен в резултат на изгниване на утайките, се
съхранява в газголдер - за регулиране на газовото налягане и изравняване неравномерността в
количеството му.
- ко-генериращ газов блок, в който енергийният капацитет на полученият биогаз се
оползотворява в следните насоки:
– за загряване на утайката на вход в метантанка;
– за задоволяване нуждите на станцията от отопление;
– за покриване на част от разхода на ел-енергия за работа на хидротехническите
съоръжения;
- лентови филтър-преси (2 бр.) за механично обезводняване на утайката. За
подобряване и ускоряване на флокулацията автоматично се дозира воден разтвор на флокулант,
представляващ синтетичен полимер (полиелектролит).

Налице е тенденция за намаляване на количеството на отведени и пречистени отпадъчни води
на областно и на общинско ниво. Това се дължи на намаляващия брой на населението на
общината, недоизградена канализационна мрежа, както и на закриването на много предприятия.
Съществуващите възможности за пълно използване капацитета на станцията са:
- включване на водите от с. Първомайци и пълно покритие с канализация на територията
на Горна и Долна Оряховица;
- включване на производствените отпадъчни води от „Захарни заводи“ –като това може да
стане след допълнителни сериозни изследвания на отпадъчните води от заводите;
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- включване на отпадъчни води от други населени места, може да стане след анализ за
капацитета на станцията.

Приемник на пречистените води от РПСОВ за трите града е река Янтра.
Част от големите фирми в град Горна Оряховица като ”Захарни заводи” АД, “Складова
техника” АД, месокомбинат “Родопа” ООД, имат локални пречиствателни съоръжения. Все
още остава проблемът с предприятия като „Розахим”, „Металснаб” и др., които са с
ведомствени канали, директно заустени в река Янтра.
В останалите населени места липсва канализационна мрежа. Домакинствата отвеждат водите си
в септични ями, които не се почистват редовно. На места има изградени отводнителни канали,
които се заустват директно в реките Росица и Янтра.
За всички малки населени места от община Горна Оряховица без изградени канализационни
клонове с население под 2000 е.ж. няма изискване за изграждане на канализационна система с
ПСОВ.
В Заданието възложителят поставя изисквания към разработката на ОУПО по отношение на
канализационната инфраструктура като: начин на отвеждане на отпадъчните води и определяне
на места за локални пречиствателни съоръжения, както и за поетапно канализиране на други
селища в райони с повишена опасност от инфилтрацията във водоносните хоризонти;
възможности за поемане на допълнителни натоварвания при необходимост от провеждане на
водни количества по-големи от тези в момента на главните колектори и необходимост от нови;
в правилата за прилагане на плана да изискват от последващите подробни устройствени
планове изработване на схеми за канализация на населените места и селищни образувания.
В ОУПО се дават насоки за третиране на отпадъчните води от всички населени места на
територията на община Горна Оряховица.

Търсят се възможности за групиране на селищата, така че с минимални инвестиции и
експлоатационни разходи да се реши въпроса с пречистване на отпадъчните води. Винаги е за
предпочитане вариант с гравитачно или помпено довеждане на отпадъчните води до районна
ПСОВ, в която те да се пречистват.
Предимствата на групирането на отпадъчните води от няколко населени мести и общото им
пречистване са:
- несравнимо по-малки инвестиции за изграждане на помпени съоръжения и къси канални
участъци в сравнение с направа на отделни ПСОВ или пречиствателно съоръжение;
- по-ниски експлоатационни разходи – персонал, реагенти, ел-енергия ;
- по-добър ефект на пречистване на водите в голяма ПСОВ от колкото в малка;
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- по-добро и рационално третиране и оползотворяване на утайките от голяма ПСОВ в
сравнение с малка;
- по-лесно управление на системата.

Като недостатък може да се посочат сравнително големите инвестиции за изграждане на подълги канални линии и свързаните с тях процедури по осигуряване на трасетата им.
Крайното решение, за това дали да се търси групиране на населените места и общо третиране
на отпадъчните води или изграждане на локална ПСОВ (или пречиствателно съоръжение),
трябва да стане след изготвяне на технико-икономически анализи, в които се сравняват
конкурентни предложения, както и изготвени ПИП към РГП на обособената територия на
оператора.
4.3.4 Други дейности свързани с използване на водния ресурс

 Напояване, напоителни системи, селско стопанство
Селското стопанство е традиционен отрасъл за общината с потенциал за развитие. То е
представено от растениевъдството и животновъдството. Големият размер на земеделските
територии е фактор за развитие на интензивни селскостопански производства,
зеленчукопроизводство и т.н. На територията на общината съществуват благоприятни условия
за развитие на животновъдството. Тези дейности предполагат необходимост от достъп и
възможност за използване на вода за напояване и отглеждане на животните.
В проекта на ОУПО няма поставени изисквания по отношение опазването на водите в
териториите предвидени за развитие на животновъдството и свързаните с него дейности.

В Проекта на ОУПО трябва да се отразят наличните хидротехнически съоръжения на
територията на общината-язовири и микроязовири-тяхното експлоатационно състояние,
собственост и ползване, както и диги, и напоителни и отводнителни канали с тяхното
експлоатационно състояние и собственост. От състоянието на тези съоръжения до голяма
степен зависи и развитието на селското стопанство в общината.
Необходимостта от напояване обуславя и необходимостта от информация и опазване на
изградените напоителни съоръжения. Устройствените решения за територията около
напоителните съоръжения ще осигурят защитата им като водна инфраструктура.
На територията на общината има 15 микроязовира, намиращи се в близост до населените места:
Д. Оряховица, Стрелец, Драганово, Крушето, Върбица, Паисий и Горски Горен Тръмбеш.
Единадесет от микроязовирите са общинска собственост, което налага тяхното поддържане.
Недостатъчните финансови средства на Община Горна Оряховица затруднява този процес.
Нужно е да се търси най-оптимална възможност за стопанисването на язовирите, така че да не
са в тежест на Община Горна Оряховица.
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 Риборазвъждане
Повърхностните води на територията на общината имат потенциал за развитие на
риборазвъждане, като това е дейност, която може да бъде полезна, както като източник на
прясна риба за местните туристически обекти, така и за други обекти в страната. Наличните
водоеми могат да дават възможност за риболов.
4.3.5 Риск от наводнения
Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения (Директива за
наводненията) създава рамка за оценка и управление на риска от наводнения в държавите членки на Европейския съюз, като се създаде база за подобряване управлението на риска от
наводнения и се цели намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, околна
среда, културното наследство и стопанската дейност. Управлението на риска от наводнения се
извършва на основата на речния басейн като се прилага принципът за солидарност.

Директивата за наводненията е транспонирана в българското законодателство и по-конкретно в
Закона за водите (ДВ, бр. 61/2010г.). Направена е предварителна оценка на риска от
наводнения, разработена в съответствие с в глава ІХ, Раздел ІІ от ЗВ.
За всеки район на басейново управление е изготвен План за управление на риска от наводнения
/ПУРН/, който е съсредоточен върху предотвратяването, защитата и подготвеността. Този план,
заедно с плана за управление на речните басейни по Рамковата директива по водите (Директива
2000/60/ЕО), представлява елемент от интегрираното управление на речните басейни.
Наводненията са естествени природни явления, които не могат да бъдат избегнати. За нашата
страна те се определят като най-значимото природно бедствие, нанесло щети за стотици
милиони левове само през последните няколко години. За разлика от другите природни
бедствия, наводненията се поддават в значителна степен на прогнозиране както по отношение
на възникването и разпространението им, така и по отношение на възможните последици.
Независимо, че те са естествени явления, появата им в голяма степен се повлиява от човешката
дейност и намесата на човека в природните процеси.
План за управление на риска от наводнения /ПУРН/, приет с Решение № 1104/29.12.2016г. от
МС, е изготвен за територията на Дунавския басейн за басейново управление на водите,
определен съгласно чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за водите. В ПУРН е включена Програма от
мерки, която се съсредоточава върху предотвратяването, защитата, подготвеността,
включително прогнозите за наводнения и системите за ранно предупреждение. Направеният
анализ показва, че основна причина за регистрираните наводнения са разливанията на реки,
причинени от изключително интензивни и продължителни валежи.
Изпускането на водни обеми от водозадържащи съоръжения - язовири - поради преливане,
разрушаване на стена и др., се явява основна или утежняваща причина за немалка част от
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наводненията, в резултат от изпускане, преливане или разрушаване на язовири и микроязовири.
В повечето от случаите причина за наводнението е комбинация от повече от един фактор.
В некоригираните речни участъци се наблюдава естествено преливане, а в коригираните са
налице два механизма:
• разрушаване на защитните съоръжения (диги) на местата, където те са в лошо
техническо състояние в резултат недобра експлоатация
• преливане над защитните съоръжения при протичане на максимални водни количества
по-високи от оразмерителните за корекцията.
Съгласно предварителната оценка на риска от наводнения в басейна на река Янтра вероятността
за опасност от високи води и наводнения се повишава и следва да се има предвид при
планиране на бъдещи мерки за защита от наводнения и инвестиционни намерения в крайречни
тераси.
Определянето на РЗПРН за Дунавския район за басейново управление на водите е в
съответствие с изискванията на чл. 5 от Директива 2007/60/ЕС за оценка и управление на риска
от наводнения и чл. 146г от Закона за водите, както и утвърдената от Министъра на околната
среда и водите II-ра част от Методиката по чл. 187, ал.2, т.6 от Закона за водите - „Критерии и
методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН", съгласно
изискванията на Директива 2007/ 60/ЕС.
На територията на община Горна Оряховица са определени два района със значителен
потенциален риск от наводнения /РЗПРН/, оценени с висок риск от наводнение. Определени
са засегнатите водни тела, засегнатите землища на населени места и самите населени места,
оценен е риска за човешкото здраве, инфраструктурата, материалните и културни ценности.
Определени са дълбочините на заливане при наводнение с различна обезпеченост на високите
води.
 Код BG1_APSFR_YN_021- Име на РЗПРН: р. Росица при с. Ресен-Населено място- с.
Ресен, с. Дичин, с. Водолей, с. Поликраище – общини - В. Търново, В. Търново, В. Търново,
Горна Оряховица. РЗПРН обхваща долното поречие на р. Росица между селата Дичин и
Поликраище, както и притоците Негованка и Бохот в рамките на землището на с. Ресен и е с
дължина около 40.5 км. В така описаните граници е обследван риска в четири населени места –
с. Дичин, с. Водолей, с. Ресен и с. Поликраище. Класифицирането на риска в РЗПРН е
направено на база моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Поречието на р. Росица
в рамките на този РЗПРН е включено в зона по НАТУРА за защита на хабитати и поради
идентифицирани замърсители в близост може да се очаква да бъде изложено на риск.
Моделирането за селата Дичин и Водолей показва, че заливната територия достига границата на
старото речно корито на р. Росица. Високият риск на този РЗПРН се дължи на с. Ресен. В
съседното с. Поликраище на относително същото отстояние от главната река се намират три
промишлени инсталации за интензивно отглеждане на птици.
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Мерки за р. Росица при с. Ресен (BG1_APSFR_YN_021)
Този РЗПРН обхваща около 48 км. от реката и включва няколко села. Въпреки че няма
значителни исторически наводнения, някои от речните корита и диги са в лошо състояние. По
бреговете на р. Росица от с. Дичин до с. Поликраище няма изградени диги. В ПУРН са
включени мерки за почистване на речните корита и възстановяване на компрометирани диги.
Съществуват и възможности за ренатурализация на част от реката и създаване на влажни зони.
В ПУРН е включена мярка за създаване на влажни зони след съответно проучване.
Земно-насипните диги са най-често използваната алтернатива извън границите на населените
места. В населени места са малко прилагана опция поради необходимостта от значително
пространство за тяхното изграждане. Друг вид диги могат да бъдат изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна дига и биологично укрепване.
Карта на риска от наводнение-с. Поликраище, общ. Г. Оряховица

Източник ПУРН 2016-2021 на БДДР-Плевен.
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Карта на заплахата от наводнение за с.Поликраище общ. Г.Оряховица

Източник ПУРН 2016-2021 на БДДР-Плевен.

Код на зоната BG1_APSFR_YN_023- Име на РЗПРН: р. Янтра между градовете Велико
Търново и Горна Оряховица.
Зоната обхваща населените места гр. Килифарево, гр. Дебелец, гр. В. Търново, гр. Горна
Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Шемшево, с. Ледник, с. Самоводене, с. Първомайци, с.
Писарево, с. Върбица. Обхваща поречието на р. Янтра между вливането в нея на двата й големи
притока - р. Белица и р. Лефеджа и е с дължина около 82.6 км.
Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база моделиране на потенциално бъдещо
наводнение и данни от минали събития.
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Карта на риска от наводнение с вероятност 20 г. при гр. Д. Оряховица

Карта на дълбочината на заливане при вероятност 20г.-гр. Д. Оряховица
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Карта на риска от наводнение при Г. Оряховица и с. Първомайци с вероятност 20г.

Източник: ПУРН2016-2021 на БДДР

Висок риск е определен в градовете Велико Търново и Горна Оряховица по два критерия –
засегнати жители и IPPC и SEVESO предприятия, а за Велико Търново и по критерий за
културни паметници. След завоя на р. Янтра, след гр. Велико Търново, се намират градовете
Горна и Долна Оряховица, в които са съсредоточени и значителни промишлени мощности. В
близост до потенциалната заливна територия са не толкова жилищните, колкото промишлените
зони на градовете. Към тях гравитират и близко разположените села Самоводене, Първомайци
и Писарево. Долната част на този РЗПРН достига до вливането на р. Лефеджа и включва
разположеното непосредствено преди това с. Върбица.
Защитата от природни наводнения е част от общата защита от вредното въздействие на водите.
Съгласно Закона за водите тази защита се осъществява в две основни направления - оперативна
и постоянна.
Постоянната защита включва дейности и мерки с цел предотвратяване и ограничаване на
щетите, нанесени от наводнения.
Оперативната защита включва действията при непосредствена опасност от наводнение; по
време на и след наводнение и се осъществява в съответствие с разработен план за действие.
Мерките, включени в Плана за управление на риска от наводнения са насочени основно към
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осигуряване на постоянната защита от наводнения, но част от тях включват елементи, свързани
с оперативната защита.
В ПУРН са набелязани мерки, за които са отговорни кметовете на общините, които:
- планират защитата при бедствия чрез изготвяне и приемане на общински планове за
защита при бедствия, както и:
- организират, координират и провеждат превантивни мерки за недопускането или
намаляването на последиците от бедствия;
- организират и ръководят защитата при бедствия на територията на общината; осъществяват своевременното оповестяване и информиране на населението при заплаха от
възникване или за възникнало бедствие;
- планират в проекта на общинския бюджет - финансови средства за осигуряване на
дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв за неотложни и
непредвидени разходи, свързани със защитата на населението;
- отговарят за почистването на речните легла в границите на урбанизирана територия.
Характерно за оттока на реките протичащи през Великотърновска област е голямото му
колебание вследствие неравномерното разпределение на валежите в годишен аспект. Формите
на речните долини са различни: тесни и с голям наклон в планинските и полупланински
участъци и широки с по – малък наклон в средните и долни течения. Това в голяма степен
обуславя наносния режим на водните обекти. Проводимостта на речните корита за част от
водосбора на р. Янтра е различна. Регулатори на оттока се явяват изградените комплексни и
значими язовири, както и голям брой язовири държавна и общинска собственост.
Съществуват участъци от речни легла с намалена проводимост вследствие наличие на наносни
острови, отложени от динамичното действие на речното течение, обрасли с храстовидна и
дървесна растителност. Участъците са огледани от комисии назначени от областни управители,
респективно кметове на общини - съставени са съответните протоколи, в които са уточнени
дейности предвид изискванията на чл.140 от ЗВ. Областните администрации изготвят програми
за планово почистване на речните легла и предоставили искания за финансиране. В участъците,
преминаващи през урбанизираните територии за реките от басейна не са констатирани
отпадъци, които биха възпрепятствали оттока5.
В област В. Търново със Заповеди №№РД-06-03-6/14.03.18г. и №РД-06-03-21/19.11.18г. на
областния управител са сформирани междуведомствени комисии и са извършени огледи на
участъци от водни обекти в общините Сухиндол, Елена, Г. Оряховица, В. Търново, П. Тръмбеш
и др. и е изготвена програма за планово почистване през 2019 г. Внесени са документи за
финансиране към съответните институции. Предстоят реални действия на терен след
финансиране.
5

Годишен доклад за околната среда на РИОСВ-В. Търново за 2019г.
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Голяма част от мостовите съоръжения са чисти от растителност и наносни отложения и е
осигурена добра проводимост на светлите им отвори. Съществуват съоръжения, за които е
необходимо почистване – от собствениците на пътната мрежа – АПИ и общини. Значителен по
обем работа се изисква по изземване на наносни отложения в сервитута на 1 бр. мостови
съоръжения – на р. Янтра път с. Върбица - с. Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица.
МЗХ предвижда изграждане на брегоукрепително съоръжение в коригирания участък над моста
– издадено е разрешително по ЗВ
Мерки за р. Янтра между градовете Велико Търново и Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
Това е обширен РЗПРН, който обхваща около 83 км. от река Янтра и нейните притоци. Въпреки
че речните долини са тесни, има речни тераси с жилищно и промишлено застрояване и важна
транспортна инфраструктура. В района са регистрирани наводнения, включително голямото
наводнение от 2014 г, при което са наводнени над 300 къщи.
С оглед на обхвата и значението на района, се предлага изграждане на нови корекции и
предпазни стени. Предлага се възстановяване на лява берма и компрометирана дига на река
Янтра в землище на гр. Горна Оряховица от вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш
до вливане на р. Росица при Крушето - участък с дължина 800 м. Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване целостта на дигите
вследствие преминаване на селскостопански или горски пътища, изграждане на други
инфраструктурни съоръжения, водопроводи, газопроводи и др. Тази мярка е оценена с висок
приоритет.
Като допълнителна мярка се предлага създаване на управляеми полдери и малки буферни
басейни в заливни тераси на реките, които намаляват скоростта, задържане на наносите и
водните количества при преминаване на висока вълна в пасищата и алувиалните гори край
реките; създаване на обеми за контролирано разтоварване на водните количества чрез
съществуващите на терена релефни форми, като се използва съществуващо старо корито но
реката при гр. Долна Оряховица, в съгласие с ПУРН на Дунавския район.
За наводненията от повърхностни води се предлага отделно проучване относно необходимостта
от нови канализационни съоръжения. Предлагат се дейности за обществена подготвеност,
повишаване на обществената осведоменост за риска от наводнения, както и готовност за
действията по време на наводнения.
Тези мерки за конкретната зона следва да се включат в текстовата част на ОУПО.
Предвидени са и мерки, които следва да се предприемат за предотвратяване на потенциално
наводнение в териториите, които са извън РЗПРН. Тези мерки също следва да се включат в
текстовата част на ОУПО.
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Някои мерки, които имат отношение към разглежданата територия:
- ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени
и съоръженията към тях. Мярката акцентира върху обследване състоянието и безопасността на
язовирите и е изключително важна за избягване на аварии и разрушаване на язовирните стени
при наводнения. Отговорни за дейността са собствениците на съоръженията съгласно Закона за
водите;
- реконструкция и ремонт на язовири. Насочена е към общинските язовири/водоеми. Тук
отговорността е на общината като собственик на съоръженията;
- създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките.
Тук важна роля играят старите корита на реките;
- възстановяване на компрометирани диги. Мярката предвижда ремонт на съоръжения за
защита от наводнения в РБУ. Ремонтите на дигите се извършват в рамките на РЗПРН и извън
РЗПРН.
4.4 ЗЕМИ И ПОЧВИ

Съгласно Заданието за обхват и съдържание на екологичната оценка, в този раздел от ЕО
земите се анализират в качеството им на приемник на съществуващо функционално ползване,
характер и степен на изграденост и др., базирано на съществуващият баланс на територията
/съществуващо земеползване/ и като ресурс, приемник на предвижданията на плана. Почвената
покривка се анализирана по видове почви с техните агроекологични качества, както и
наличието на нарушени, замърсени и/или увредени земи.
4.4.1 Структура на територията
Общата площ на територията на община Горна Оряховица е 321.032 км2 е разпределена в 14
землища, показани в следващата таблица.
Таблица 2 Землища на територията на община Горна Оряховица
Землища
гр. Горна Оряховица
гр. Долна Оряховица
с. Върбица
с. Горски Горни Тръмбеш
с. Горски Долни Тръмбеш
с. Драганово
с. Крушето
с. Паисий
с. Писарево
с. Поликраище
с. Правда
с. Първомайци
с. Стрелец
с. Янтра

Площ – км2
21.108
35.551
21.595
14.669
12.766
61.761
17.818
12.656
11.260
32.739
5.683
31.721
27.679
10.801

Дял -%
6.6
11.1
6.7
4.6
4.0
19.2
5.5
4.0
3.5
10.2
1.8
9.9
8.6
3.4
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Параметрите на структурата на територията на общината по видове основно предназначение
са показани на долната таблица.
Таблица 3 Баланс на територията по видове основно предназначение* в дка
Видове територии
Земеделски територии
Горски територии
Урбанизирани територии - населени места
Водни течения и водни площи
Територии за нуждите на транспорта

ОБЩО
* Балансът на територията е по данни от Общинския план за развитие

Площ (дка)
238 297
33 423
29 590
11 210
5 096
317 616

Дял (%)
75,03
10,52
9,32
3,53
1,60
100,00

Параметрите на структурата на територията на общината по начин на трайно ползване са
показани на долната таблица:
Таблица 4 Баланс на територията по начин на трайно ползване**
Видове територии
Урбанизирани територии
Земеделски територии
Горски територии
Водни течения и водни площи
Територии за транспорт и комуникации
Територии за техническа инфраструктура
Територии за добив на полезни изкопаеми
Общо
** Балансът на територията е по Обяснителната записка на ОУПО

Площ (дка)
34 958
238 288
33 492
9 140
5 077
5 131
1 125
321 032

Дял (%)
10.89
74.23
10.43
2.85
1.58
0.01
0.01
100.00

Балансът на общинската територия показват следните съотношения на структурните й
елементи:
- земеделските територии са с най-голям относителен дял. Площта им възлиза на 238 288
дка. или 74.23 % от общата територия на общината. От тях 87.19 % са обработваеми земи –
207 752 дка.;
- урбанизираните територии (населени места и селищни образувания) са на второ място по
относителен дял. Те покриват 34 958 дка. или 10.89 % от площта на общината. Този дял е
значително по-висок от средния за страната;
- горски територии заемат също значителна площ – 33 492 дка., или 10.43 % от общинската
територия;
- водните течения и площи заемат площ от 9 149 дка. или 2.85 % от територията. Представени са от речната мрежа в общината и изкуствените водоеми (микроязовири);
- териториите за транспорт са с площ от 5 077 дка., което съставлява 1.58 % от общинската
територия;
- териториите за техническа инфраструктура са с площ от 316 дка. или 0.01 % от общинската територия;
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- териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци заемат 1 125 дка., или
0.01 % от общинската територия;

Териториите с особена териториално-устройствена защита включват:
- Защитени територии по Закона за защитените територии. В обхвата на общинските
граници такива територии с обща площ от 38.88 ха. са:
o Защитена местност „Божур поляна“;
o Защитена местност „Джолунгьол“;
- Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В обхвата на общинските
граници такива зони, са:
o Защитена зона „Беленска гора“ - BG000023;
o Защитена зона „Река Янтра“ - BG0000610;
o Защитена зона „Река Росица“- BG0000572;
o Защитена зона „Търновски височини“ - BG0000213.
Тъй като защитените територии по Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите не
представляват начини на трайно ползване и обхватите им се припокриват с територии с други
трайни предназначения, те не са структурен елемент на баланса на територията. Елемент на
баланса на територията са защитените територии по Закона за защитените територии и Закона
за културното наследство.
4.4.2. Ползване на земеделските земи
Земеделските земи на територията на община Горна Оряховица възлизат на 238 297 дка. От тях,
обработваемата земя е 80 %, или 192 530 дка. В структурата на обработваемата земя в
общината най-голям дял имат нивите – 86 %, следвани от ливадите и пасищата 11 % и трайните
насаждения 3 %. На първо място в отглежданите култури са зърнените – 58.42 %, следвани от
техническите култури – 39.9 %, зеленчуците и трайните насаждения (сливи, праскови, череши,
лозя десертни, лозя винени).

Пасищата с площ от 21 099 дка. са основата на дребно животновъдство. Отглеждат се едър
рогат добитък (говеда) и дребен рогат добитък (кози и овце). Застъпени са още свиневъдството
и птицевъдството.
4.4.3 Ползване на горите и земите от горския фонд
Данните за площта и структурата на горския фонд в община Горна Оряховица се различават
съществено според различните официални документи:
– в Заданието за изработване на ОУПО „площта му по Лесоустройствен проект е 20 863
хектара“, а в следващия абзац се съобщава, че „Наличният горски фонд на Община Горна
Оряховица към 2013 г. възлиза на 4 285.88 хектара.“;
– в писмото на Регионалната дирекция на горите площта на фонда е 4 235 хектара.;
– според баланса на територията (по заданието и по ОПР) горските територии са съответно
29 141 и 33 423 дка.
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В следващия текст е възприета площта от баланса на територията по Обяснителната записка на
проекта - 33 492 дка, както и данните за структурата му .
Горският фонд се управлява от Държавно горско стопанство „Горна Оряховица”.
Организацията на работата по стопанисването му е насочена преди всичко към разширено
възпроизводство на дървесината. Проектирани са подходящи залесявания, реконструкция на
насажденията, сечи и други мероприятия, изцяло съобразени с екологичните условия на
общината.
Залесената площ от общата площ е 98 %. Разпределението на залесената площ по дървесни
видове е: цер – 40.5 %, благун – 12.1 %, келяв габър – 10.8 %, сребролистна липа – 9.7 %, други
широколистни – 23.5 %, иглолистни – 3.4 %. Преобладават естествените насаждения – 89.3 %, а
делът на горските култури е 10.7 %.
По видове собственост горският фонд в общината се разпределя, както следва:
o Държавна собственост – 51.66 %;
o Общинска собственост – 20.00 %;
o Частна собственост – 26.92 %;
o Друга собственост – 1.42 %.
Извън обхвата на защитените зони основното ползване на горите е за дърводобив. Средно
годишният добив на дървесина възлиза на 22 000 куб.м лежаща маса.
На територията на горския фонд се осъществяват и редица странични ползвания – почти
целогодишна паша на едър и дребен добитък, добив на сено от голите площи, добив на листников фураж и др. Има добри условия за добив на билки, горски плодове и гъби. Горите имат и
ловно-стопанско значение. Една ценна, но малко използвана възможност е развитието на
устойчив туризъм в горския фонд.
4.4.4. Селищна мрежа и населени места
Селищната мрежа на общината включва 14 населени места: 2 града – 1 среден и 1 много малък
и 12 села – 2 големи, 2 средни, 6 малки и 2 много малки. Най-малкото село е с. Паисий, с
население от 146 ч., а най-голямо – с. Първомайци – 2 784 ч. Със статут на кметства са 10 от
селата, а останалите 2 села са кметски наместничества. Гъстотата на селищната мрежа е 4
селища на 100 км2.

Селищата на общината са разположени сравнително равномерно на територията. Специфична
характеристика на пространствената структура е ексцентричното разположение на общинския
център, ситуиран в крайната югозападна част на общинската територия. Това обуславя
сравнително по-трудната му достъпност от селищата, разположени в северната част на общината. Във всички селски населени места доминира селскостопанската функция и в частност

89

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

земеделието. Промишлената функция е характерна почти само за общинския център. На локално ниво обществено-обслужващите функции са ограничени до задоволяване на ежедневните
потребности. Обектите на по-високите нива са концентрирани в общинския център. Транспортната функция е силно изявена в град Горна Оряховица – национален жп възел и гр. Долна
Оряховица – летище. Туристическата функция е слабо развита.
Всички населени места са с компактна планова структура, като само при малка част от тях тя е
издължена (селата Първомайци, Поликраище и в по-малка степен Янтра). Към нито едно от селата няма обособени махали.
Като правило структурата на селата е формирана около преминаващите през тях републикански
или общински пътища. Уличната им мрежа е с неправилни очертания, като само в редки случаи
е правоъгълна (селата Правда и Янтра). Жилищното застрояване на селата е малкоетажно
свободно в големи дворове. Всички те са с компактни центрове, като в повечето от тях са
налице и неголеми обществени озеленени площи и спортни терени. Към всички села са
обособени селскостопански дворове на бившите ТКЗС. Гробищните им паркове в почти всички
случаи са извън селищните територии.
Град Горна Оряховица също е с компактна структура, като само бившето село Калтинец, което
е получило статут на квартал, е отделено от нея северно от жп ареал. Главната улична мрежа на
традиционния град е с радиално-кръгова конфигурация с ясно очертано централно ядро. Извън
него очертанията й са свободни, като в жилищните комплекси са правоъгълни. Територията е с
ясно изразено функционално зониране – централно ядро, жилищна зона, терени на общоградски
обществени обекти, две индустриални зони, железопътен ареал, който „разсича“ целия град,
паркови територии и прилежащ лесопарк „Камъка“. Жилищната застройка в „традиционния
град“ е в обособени парцели малко- и средно етажна, свободна и свързана, а в жилищните
комплекси – безпарцелна и високоетажна.
4.4.4 Почви
Община Горна Оряховица притежава разнообразна релефна характеристика. Геоморфоложките,
експозиционни, растителни, климатични и други почвообразуващи условия са обусловили
формирането на сравнително разнообразна почвена покривка, представена от карбонатни,
излужени и типични черноземи, като по речните долини са налични на места и алувиалноливадни почви и ливадни черноземи, както и сиви горски почви по по-високите части на
общината. Основните характеристики на преобладаващите почвени типове са както следва:
- карбонатни и типични /обикновени/ черноземи – в зависимост от материнската скала,
върху която са развити, тези почви показват известни различия в механичния си състав; с найголямо участие са фракциите от едър прах, като количеството на физическата глина се колебае
от 26 до 44%; характеризират се със значително съдържание на карбонати във всички
хоризонти; тези почви съдържат значително количество хумус, което е характерно за всички
черноземни почви; важно е да се подчертае, че при тези почви хумусът постепенно намалява по
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хоризонти, при което почвения пласт от 0-20 см. на средномощните видове съдържа около 2535% от общото количество хумус в еднометровия пласт; структурата на карбонатните
черноземи е агрономически ценна не само поради голямата водоустойчивост, но и поради
добрата агрегатна порьозност;
- излужени черноземи – характеризират се с напълно оформен почвен профил,
притежаващ подчертана еднородност по цялата дълбочина; излужването е обхванало
карбонатите до 40-60 см. дълбочина; тези почви са развити върху льос и льосовидни песъчливи
глини; реакцията на почвата е слабо- до средно-кисела; характеризират се със сравнително
добра водозадържаща способност, колебание в хидрологичните показатели не се наблюдава;
характерна особеност за тези почви е настъпването на засушаване през втората половина на
вегетационния период /юли-септември/, което се отразява неблагоприятно върху развитието на
пролетните култури; срещат се в северозападната част на територията на общината;
- делувиално-алувиални почви – притежават благоприятни физични, физикомеханични и
водни свойства и високо плодородие, рохкаво сложение, зърнесто-троховидна структура; тези
зони почвите са с протичащ процес на черноземен тип почвообразуване; характерни са за
централната част на общината;
- сиви горски почви – срещат се в крайните североизточни и източни части на общината;
почвообразуващите скали са разнообразни-песъчливи глини, червенокафяви глини, продукти
от изветрянето на варовици; характеризират се с лек механичен състав, сравнително бедни на
хумус, ниска водопропускливост, неблагоприятен въздушен режим, тежък механичен състав,
сравнително трудни за обработване почви; подходящи за технически култури;
антропогенни почви – представени са от деградирали антросоли. Те са условно
наречени почви и представляват терени с унищожени почвени характеристики, вследствие на
човешката дейност. В тази разновидност попадат терените с иззети почвени и подпочвени
слоеве с цел разполагане на промишлени и комуникационни обекти; терени със съществено
променена вертикална планировка-насипи, изкопи, корекция на дерета; добив но полезни
изкопаеми; транспортни артерии - ж.п., пътища и др.
Съгласно Годишен доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Велико Търново,
2019г., за оценка на замърсяването на почвите на територията на страната е изградена
национална система за почвен мониторинг, категоризирана по нива. По почвен мониторинг І-во
ниво - широкомащабен мониторинг, съгласно Националната мониторинговата програма на
МОСВ, на територията на РИОСВ – Велико Търново са обособени 23 постоянни пункта за
почвен мониторинг. Този мониторинг включва анализ на почвена реакция, специфична
електропроводимост, биогенни елемент - общ азот, общ фосфор, нитратен азот, органично
вещество – общ въглерод и органичен въглерод, обемна плътност, гранулометричен състав,
както и тежки метали – мед, цинк, олово, кадмий, никел, кобалт, хром, арсен, живак.
Получените резултати показват, че съдържанието на тежки метали в почвата е под максимално
допустимите концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за допустимо
съдържание на вредни вещества в почвата.
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Наблюденията по ІІ ниво са ориентирани към регионални проявления на деградационни
процеси - вкисляване (вредна почвена киселинност) и засоляване. За територията на страната са
обособени 54 полигона, в които се наблюдава вкисляване, от които 4 са на територията на
РИОСВ – Велико Търново и 12 полигона за наблюдение на процеса засоляване, като към
момента, на територията на РИОСВ – Велико Търново такъв обособен, все още няма. На
основание представените през 2019 г. резултати от анализи за проведения през 2018 г.
мониторинг, не са констатирани замърсявания на почвата в контролирания от РИОСВ-Велико
Търново регион.
За отчетната 2019 г. не са констатирани замърсявания на почвата в контролирания от РИОСВ –
Велико Търново регион. Не са отчетени замърсявания на почвите с устойчиви органични
замърсители, което се дължи основно на въведените изисквания в българското земеделие през
последните години при употреба на продукти за растителна защита и торове. През последните
години се налага тенденция за устойчиво ползване, предотвратяване и ограничаване на
увреждането на почвите, както и трайно запазване на функциите им. Прилагането на Добрите
земеделски практики от земеделските производители в региона, спазването на технологичните
изисквания при употребата на пестициди и минерални торове, както и пестеливото им
използване в земеделието, отказът от опожаряване на стърнищата след прибиране на културите,
програмите за екологично земеделие и животновъдство, въведеният контрол за ограничаване на
емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението на отпадъците,
технологичното обновление в производствените процеси са дейности, които водят до
намаляване на деградацията на земите и почвите.

4.5 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ

4.5.1 Земни недра
● Геоложки строеж
В регионален аспект, на територията на община Горна Оряховица попадат части от Преходната
зона и южната периферия на Мизийската платформа. Литостратиграфският разрез на тези
структурни единици включва разкриващите се на повърхността кватернерни образувания и
долнокредни скали, под които с дълбоки сондажи са преминати долнокредни седименти на
Каспичанската свита, юрско-кредни, юрски и триаски отложения /вж. фигурата по-долу /.
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Кватернер: 1-Алувиални образувания-руслови и на заливните тераси (чакъли, пясъци, глини);2- Алувиални
образувания-I и II надзаливна тераса (чакъли, пясъци, глини);3-Еолични образувания (глинест льос);
4-Еолично.алувиално-делувиални образувания (льосовидни глини);Долна креда:5-Ковачевска свита (глинести
варовици, окремнени варовици, мергели);6-Тръмбешка свита (мергели с прослойки от глинести варовици и
пясъчници);7-Романска свита (пясъчници, алевролити, глинести мергели);8-Еменска свита (биоморфни и
афанитови варовици);9-Българенска свита с Мъгърски клин (пясъчници, алевролити, глинести мергели,
варовици);10-Горнооряховска свита (глинести мергели и мергели с прослойки от глинести пясъчници и
алевролити)
Фиг.№3 Фрагмент от геоложка карта на България. Картни листове Бяла и Велико Търново /Хрисчев Хр. и
др., 1990, Филипов Л., 1992/
8

9

10

Триасът е представени от Червеноцветна пясъчникова задруга (пясъчници с прослойки
от аргилити, алевролити и конгломерати), залягаща на дълбочина под около 2500 m.
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Юрата включва Озировската свита (песъчливи органогенни варовици) и Есенишката
свита (глини, аргилити, алевролити, пясъчници), залягаща на дълбочина под около 2000÷2200
m.
Юрско-кредните седименти са представени от карбонатните скали на Дриновската
свита (вторични доломити).
Долната креда включва Каспичанската свита (органогенни, интракластични, афанитови
варовици, доломити, доломитни варовици), залягащи на дълбочина около 1000÷1800 m и
разкриващите се на повърхността Ковачевска свита (глинести варовици, окремнени варовици,
мергели), Тръмбешка свита (мергели с прослойки от глинести варовици и пясъчници),
Романска свита (пясъчници, алевролити, глинести мергели), Еменска свита (биоморфни и
афанитови варовици), Българенска свита с Мъгърски клин (пясъчници, алевролити, глинести
мергели, варовици) и Горнооряховска свита (глинести мергели и мергели с прослойки от
глинести пясъчници и алевролити).
Кватернерът е представен от делувиални образувания (скални късове с глинестопеасъчлив пълнеж), алувиални образувания - руслови и на заливните тераси (чакъли, пясъци,
глини), алувиални образувания - I и II надзаливна тераса (чакъли, пясъци, глини), еоличноалувиано-делувиални образувания (льосовидни глини) и Еолични образувания (глинест льос).
Преходната зона заема междинно положение между Същинския Предбалкан и Мизийската
платформа. В нейните предели се разполага Търновското понижение, в което се диференцират
Търновска антиклинала, Балванска синклинала и Северосланишка синклинална област. На
територията на община Горна Оряховица попада само северната част на Търновската
антиклинала.
Търновската антиклинала, оформена във варовиците на Еменската свита, е с ос в екваториална
посока. Южното бедро е полегато (5÷100) и съвпада със северното бедро на Балванската
синклинала. На север е ограничена от Хотнишкия разлом, означаван и като СамоводенскоАнтоновски.
В
близост
с
него
пластовете
увеличават
наклона
си
до
0
15-20 . Антиклиналата е разбита от разседи. Най-значителният от тях, с амплитуда около 50 m и
издигнат северен блок, е сателитен на Хотнишкия и е назован Горнооряховски разсед.
Мизийската платформа на територията на община Горна Оряховица се простира северно от
Водолей-Драгановския (Южномизийския) разломен сноп. В по-голямата си част тя е покрита от
различни по генезис кватернерни образувания. По речните долини и големи долове се
разкриват долнокредни седименти.
● Физико-геоложки процеси и явления
От физико-геоложки процеси и явления съществено развитие на територията на община Горна
Оряховица имат изветрителните, ерозионно-акумулационните, еоловите, карстовите и
гравитационните процеси и явления.
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Изветрителните процеси са изразени в механично разкриване на петрогенните и тектонски
пукнатини, развитие на нови неориентирани пукнатини, разчленяване и дезинтеграция на
масива в хипергенната зона и в химическо преобразуване на скалообразуващите минерали
предимно в обсега на разкритията на долнокредните скали. Те, освен естествените склонове, са
засегнали и повърхността на откоси при строителството на пътища и други обекти и
съоръжения.
Ерозионно-акумулационните процеси и явления са способствали развитието както на площна и
линейна ерозия, така и на пренасяне и акумулация на отмития материал. Най-значими продукти
на тези процеси са терасите на р. Янтра и нейните притоци, изградени от кватернерни
песъчливо-чакълести и глинести образувания, както и множеството долове (суходолия), оврази
и ровини.
Продукт на еоловите процеси и явления са льосът и льосовидните седименти (типичен льос,
песъчлив льос, глинест льос, льосовидна глина), изграждащи льосовият комплекс в Северна
България.
В границите на община Горна Оряховица льосова покривка е от еолични образувания (глинест
льос) и еолично-алувиално-делувиални льосовидни глини.
Специфичните микроструктурни особености, високата порестост и слабите водонеустойчиви
структурни връзки между частиците в льоса и льосовите седименти определят свойството им
“пропадъчност” при взаимодействие с вода.
Според „Карта на инженерно-геоложките типове масиви от льосовата формация в Северна
България” льосовият комплекс се отнася към льосови масиви без пропадъчна зона (Стоилов
Кр., 1982).
Карстовите процеси и явления са развити в карбонатни долнокредни седименти. В техните
разкрития са установени различни карстови форми - от кари, карстови уширени, пукнатини,
ходове, пещери и др. На територията на община Горна Оряховица няма картотекирани пещери.
Гравитационните процеси и явления включват сипеи, срутища и свлачища. Срутищата и
сипеите се проявяват в ограничени стръмни склонови участъци, изградени от силно напукани
скали.
Според „Карта на свлачищата“ и писмо № 114/14.10.2019 г. на „Геозащита“ ЕООД-клон Плевен
и Приложение № 2 към „Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на
територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското
крайбрежие 2015-2020 г“ на територията на община Горна Оряховица са регистрирани 20
свлачища. Наличната информация за тях е отразена в следващата таблица.
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Таблица 5 Информация за свлачищата на територията на община Горна Оряховица
№
по
ред
1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

12
13
14
15

16
17
18
19
20

Местоположение
Ж.П. линия Г. ОряховицаЕлена, км 4+270. Не е в
експлоатация
Ж.П. линия Г. ОряховицаЕлена, км 4+270. Не е в
експлоатация
Ж.П. линия Г. ОряховицаЕлена, км 4+270. Не е в
експлоатация
Ж.П. линия Г. ОряховицаЕлена, км 4+270. Не е в
експлоатация
Ж.П. линия Г. ОряховицаЕлена, км 3+950. Не е в
експлоатация
На пътя за хижа „Божур“

Г. Оряховица. Спортен
комплекс и стадион
„Локомотив“
Г. Оряховица. Изт. пром.
зона, ул. за „Континвес“ ООД
Горски Горен Тръмбеш,
западна част
Горски Горен Тръмбеш,
западна част, под връх Калето
Горски Горен Тръмбеш. По
южния откос на пътя за гр.
Стражица
Горски Долен Тръмбеш,
югозападна част
Горски Долен Тръмбеш,
южна част
Горски Долен Тръмбеш,
южна част
На пътя за с. Върбица,
югозападно от с. Горски
Долен Тръмбеш
Долна Оряховица. СЗ част на
града
В района на кв. 98 и кв.99 по
плана на с. Първомайци
Стрелец. ЮЗ от селото
Междуселски път Стрелец-П.
Каравелово
На път IV-51406-с. Стрелецс. П. Каравелово в
югозападната част на
с. Стрелец

Национален
идентификатор
VTR06.16359.01

Година
на регистрация
2000

VTR06.16359.02

2000

Съвременно, периодично
активно

1,620

VTR06.16359.03

2000

Съвременно, периодично
активно

0,800

VTR06.16359.04

2000

Съвременно, периодично
активно

0,896

VTR06.16359.05

2002

Съвременно, периодично
активно

1,375

VTR06.16359.06

2006

Съвременно, потенциално

1,100

VTR06.16359.07

2010

VTR06.16359.08

2012

VTR06.17107.01

1982

VTR06.17107.01.01

2006

VTR06.17107.01.02

2006

VTR06.17124.01

1975

VTR06.17124.02

Структура, механизъм и
състояние на свлачището
Съвременно, периодично
активно

Съвременно, потенциално
Съвременно, периодично
активно
Древно, потенциално
Съвременно, периодично
активно
Съвременно, периодично
активно
Съвременно, периодично
активно
Съвременно, потенциално
Съвременно, периодично
активно
Съвременно, периодично
активно

Засегната
площ
дка
2,400

1,085

1,200
355,300
4,200
0,500

6,000
17,500

VTR06.17124.02.01

1997

VTR06.17124.03

2006

VTR06.22232.01

1975

VTR06.59094.01

2006

VTR06.69780.01

1998

VTR06.69780.02

2000

Съвременно, потенциално

34,000

VTR06.69780.03

2006

Съвременно, потенциално

1,000

Съвременно, стабилизирано
Съвременно, периодично
активно
Съвременно, потенциално

4,500
2,600

12,000
2,500
5,200
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● Сеизмичност
Съгласно „Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони“ територията на община Горна Оряховица попада:
- северно от с. Крушето - в сеизмичен район от VII сеизмична степен. Проектирането на
сгради, съоръжения комуникации и други обекти следва да се осъществя със сеизмичен
коефициент Кс = 0,10. Според БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2 тази част от
общината е в сеизмичен район с референтното максимално ускорение 0,15 g за период на
повторяемост от 475 години.
- с. Крушето и южно от него – в сеизмичен район от VIII сеизмична степен.
Проектирането на сгради, съоръжения комуникации и други обекти следва да се осъществя със
сеизмичен коефициент Кс = 0,15. Според БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2
тази част от общината е в сеизмичен район с референтното максимално ускорение 0,23 g за
период на повторяемост от 475 години.
● Инженерно-геоложки условия
Територията на община Горна Оряховица се характеризира с разнообразни инженерногеоложки условия, обусловени от геолого-тектонският строеж, подземниге води и различните
физико-механични, филтрационни и миграционни свойства на множество литостратиграфски
единици, изграждащи приповърхностната геоложката среда. По отношение на условията за
изпълнение на строителна дейност се диференцират различни литоложки разновидности
(строителни почви), които се класифицират като земни и скални почви, както следва:
-строителни почви с кватернерна възраст: делувиални, алувиални, еолично-алувианоделувиални и еолични образувания - чакъли, пясъци, глини, глинест льос, льосовидни глини.
Категория на изкопните работи – земна. По табл. 1 към чл. 7 на „Наредба № РД-02-202/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” и Еврокод 8 (БДС
EN-1998-1/NA) тези литоложките разновидности според почвеният профил се отнасят към
земна основа тип D (брой на ударите за проникване на стандартен динамичен пенетрометър на
дълбочина 30 cm Nspt30 < 15), тип С (Nspt30 -15÷50) и тип Е - почвени профили, изградени от
пластове C или D и с мощност 5 m до 20 m, лежащи върху корава основа с Vs30 ˃ 800 m/s.
Особено място между кватернерните строителни почви заемат структурно-неустойчивите
еолични образувания - пропадъчните льосови почви, изграждащи приповърхностната зона на
платовидните участъци между суходолията. На територията на общината те са без пропадъчна
зона.
-строителни почви с долнокредна възраст: варовици, мергели, глинести варовици,
пясъчници, алевролити. Категория на изкопни работи – скална. По табл. 1 към чл. 7 на
„Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни
райони“ и Еврокод 8 (БДС EN-1998-1/NA) тези литоложките разновидности според почвеният
профил се отнасят към земна основа тип А - скала или други скални образувания с Vs30 ˃ 800
m/s.
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● Подземни богатства
На територията на община Горна Оряховица е предоставени една концесия за добив на
подземни богатства, описана в следващата таблица.
Таблица 6 Концесии за добив на подземни богатства в община Горна Оряховица
№

Находище

Суровина

Местоположение

Концесионер

1

„Попинец“, партида
D-00716

Строителни материалипясъци и чакъли

Козаревец, общ. Лясковец и
Писарево, общ. Г. Оряховица

„Аркус-строй“ЕАД,“ В. Търново

4.5.2. Подземни води
● Хидрогеоложки условия
Хидрогеоложките условия на територията на община Горна Оряховица и около нея се
характеризират с порови и карстови подземни води. Според информацията в „План за
управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021г.“ и писмо изх. №5301/25.10.2016г.
на Басейнова дирекция „Дунавски район“, на територията на общината попадат части от
подземни водни тела „Порови води в Кватернер - р. Янтра“ с код BG1G0000Qal020, „Порови
води в Кватернер - между реките Осъм и Янтра“ с код BG1G0000Qpl026, „Карстови води в
Ловеч-Търновския масив“ с код BG1G00000K1040, „Карстови води в Централния Балкан“ с
код BG1G0000TJК045, „Карстови води в Разградска формация“ с код BG1G000K1hb050 и
„Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051.
Подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - р. Янтра“ с код BG1G0000Qal020 е
формирано в кватернерните песъчливо-чакълести образувания на р. Янтра и нейните притоци
Росица, Лефеджа, Бохот и др. Водоносният колектор е изграден от долен чакълесто-песъчлив и
горен песъчливо-глинест пласт. Подхранването на подземното водно тяло е от инфилтрация на
валежна вода, води от речната мрежа при високи водни стоежи и изливащи се скатови води на
прехода от склоновете към терасите. Дренирането е в реките при ниски водни стоежи в тях и
чрез водовземни съоръжения.
Подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - между реките Осъм и Янтра“ с код
BG1G0000Qpl026 е формирано в кватернерните порови седименти (разнокъсови чакъли с
песъчливо-глинест запълнител и прослойки от пясъци) в основата на льосовия комплекс между
реките Осъм и Янтра. На територията на общината заема много малка площ западно от с.
Крушето. Подхранването е изцяло инфилтрогенно, а дренирането е в речно-овражната мрежа
под формата на извори и чрез водовземни съоръжения.

Участъците от подземни водни тела BG1G0000Qal020 и BG1G0000Qpl026, попадащи в
границите на община Горна Оряховица, са илюстрирани на фиг. 5.2.2-1.
Подземно водно тяло „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“ с код
BG1G00000K1040 е обособено в напукани и окарстени долнокредни карбонатни седименти.
Подхранването на подземните води е от инфилтрация на атмосферни валежи. Дренират се чрез
оттичане към долините на реките, където се намират множество извори с променлив дебит.
Много малка част от него, юг-югозападно от гр. Горна Оряховица, е в границите на общината.

98

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

99

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

100

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

101

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

Подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045 е
обособено в напукани и окарстени триаски, юрски и кредни карбонатни седименти (варовици,
доломити, доломитизирани варовици, карбонатен флиш), които са разсечени от напречните на
посоката им на разпространение долини на реките Янтра, Бохот, Негованка, Росица и Осъм.
Между тях са формирани отделни карстови полета със зони на водонасищане в долната част на
карбонатния комплекс, малко над нивото на ерозионния базис. Окарстяването на карбонатния
масив източно и южно от р. Янтра около гр. Горна Оряховица е твърде слабо, поради което
варовиците в геоложкия разрез на този район са слабо водоносни. Подхранването е изцяло от
инфилтриращите валежни води. Дренирането е в речно-овражната мрежа чрез извори с
променлив дебит и водовземни съоръжения.
Подземно водно тяло „Карстови води в Разградска формация“ с код BG1G000K1hb050
е формирано в долнокредни песъчливи до чисто варовикови разновидности. Заема малък
участък в източната част на община Горна Оряховица. Подхранва се от валежите,
инфилтриращи директно в напуканите и окарстени карбонатни скали или през льосовия
комплекс и се дренира от хидрографската мрежа. Участъците от подземни водни тела
BG1G00000K1040, BG1G0000TJK045 и BG1G000K1hb050, попадащи в границите на община
Горна Оряховица, са илюстрирани на фиг.5.2.2.-2.
Подземно водно тяло „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код
BG1G0000J3K051 е обособено в Малм-валанжския басейн, който е с регионално
разпространение и значителни ресурси на подземни води. Заема северната част от територията
на община Горна Оряховица, където водовместващия колектор от напукани и окарстени юрскакредни варовици и доломити заляга на дълбочина 200÷2200 m. Участъците от подземно водно
тяло BG1G0000J3K051, попадащ в границите на община Горна Оряховица, са илюстрирани на
фиг.5.2.2-3.
Наличната информация за подземните водни тела и хидрогеоложките им параметри, както и за
актуалното им количествено и химично състояние, заимствани от „План за управление на
речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.“, „Регистър на свободните водни количества на
подземните водни тела към 01.03.2021 г.“ и „Междинна оценка на състоянието на подземните
водни тела към 2019 г.“ е отразена в таблицата по-долу.
Целите за опазване на околната среда на описаните подземни водни тела са:
за ПВТ BG1G0000Qal020 - Запазване на добро количествено и химично състояние
към 2021 и 2027 г и след 2027 г.
за ПВТ BG1G0000Qpl026 - Запазване на доброто количествено състояние;
Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показателя NO3 и
запазване на добро химично състояние по останалите показатели към 2021 г; Запазване
на добро количествено състояние. Постигане и запазване на добро химично състояние
към 2027 г; Запазване на добро количествено и химично състояние след 2027 г.
3а ПВТ BG1G00000K1040 - Запазване на доброто количествено състояние;
Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показателя NO3 и
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запазване на добро химично състояние по останалите показатели към 2021 г; Запазване
на добро количествено състояние. Постигане и запазване на добро химично състояние
към 2027 г; Запазване на добро количествено и химично състояние след 2027 г.
за ПВТ BG1G0000TJК045 - Запазване на доброто количествено състояние;
Предотвратяване на влошаването на химично състояние по показателя NO3 и NH4 и
запазване на добро химично състояние по останалите показатели към 2021 г; Запазване
на добро количествено състояние. Постигане и запазване на добро химично състояние
към 2027 г; Запазване на добро количествено и химично състояние след 2027 г.
за ПВТ BG1G000K1hb050 - Запазване на доброто количествено състояние;
Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показателя NO3 и
запазване на добро химично състояние по останалите показатели към 2021 г; Запазване
на добро количествено състояние. Постигане и запазване на добро химично състояние
към 2027 г; Запазване на добро количествено и химично състояние след 2027 г.
за ПВТ BG1G0000J3K051 - Запазване на добро количествено и химично състояние
към 2021 и 2027 г и след 2027 г.

На територията на община Горна Оряховица няма находища на минерални води.
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Таблица 7 Информация за подземните водни тела и актуалното им количествено и химично състояние, части от които попадат на
територията на община Горна Оряховица
Наименование на подземното
водно тяло /ПВТ/ Код на ПВТ

Порови води в Кватернерар. Янтра/BG1G0000Qal020
Порови води в Кватернерамежду реките Осъм е Янтра/
BG1G0000Qpl026
Карстови води в ЛовечТърновския масив/
BG1G00000K1040
Карстови води в Централния
Балкан/ BG1G0000TJК045
Карстови води в Разградска
формация/
код BG1G000K1hb050
Карстови води в МалмВаланжския басейн/
код BG1G0000J3K051

Основни характеристики на водното тяло
Площ
Средна
Средна
Среден
Тип на ПВТ на ПВТ дебелина проводимост
коеф. на
km2
m
m2/d
филтрация
m/d

Разполагаеми
ресурси
l/s

Свободни
водни
количества
l/s

Експлоатационен
индекс
%

Химично
състояние
на ПВТ и
зоните за
защита

Безнапорен

474,0

7,5

772,5

103

928

705

24

Добро

Безнапорен

1976,5

25,0

62,5

2,5

1497

1333

11

Добро

Безнапорен

1385,2

-

-

-

2616

2490

5

Лошо

Безнапорен

9406,8

-

-

-

9790

8200

16

Добро

Безнапорен

4928,1

180

-

-

3708

3150

15

Добро

Напорен

13104,5

810

2430

3

4267

2897

32

Добро

104

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

● Водовземни съоръжения от подземни води. Санитарно-охранителни зони
Водоснабдяването на гр. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица и селищата Първомайци,
Поликраище, Драганово, Върбица, Правда, Янтра и Крушето се осигурява основно от
хидровъзел „Йовковци“. Останалите селища: са водоснабдени от местни водоизточници
(дренажи, каптажи, шахтови и тръбни кладенци), разположени на тяхна територия.
Питейно-битовото водоснабдяване на селищата Писарево, Стрелец, Паисий, Горски Горен
Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш се осигурява чрез водовземните съоръжение от подземни
води, наличната информация за които, както и за учредените санитарно-охранителни зони, е
отразена в табл. №8 по данни от сайта в интернет на Басейнова дирекция за управление на
водите „Дунавски район“ и „Общински план за развитие на община Горна Оряховица 20142020 г“. Освен това:
- от експлоатация са изведени: седем тръбни кладенеца за водоснабдяване на
гр. Долна Оряховица и с. Писарово, 13 тръбни и шахтови кладенеца между селата
Поликраище и Янтра и четири тръбни кладенеца към ПС „Драганово“;
- с. Горски Горен Тръмбеш се захранва от ПС „Сушица“ в община Стражица, а с.
Върбица - от ПС „ Джулюница“, също в община Стражица.
Санитарно-охранителни зови са учредени само около четири водовземни съоръжения за
питейно-битово водоснабдяване на с. Стрелец.
Освен за питейно-битово водоснабдяване, в общината се ползват водовземни съоръжения от
подземни води и за други цели, информацията за които по данни от сайта в интернет на
Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“ е отразена в долната таблица.
Таблица 8 Информация за водовземните системи и съоръжения от подземни води за питейно-битово
водоснабдяване /ПБВ/ на селищата в община Горна Оряховица (Титуляр „В и К Йовковци“ ООД)
№
по
ред

Населено място

Водовземни
съоръжения

1

Горски Долен Тръмбеш

2
3
4

Върбица
Върбица
Стрелец

5

Стрелец

6

Стрелец

7

Стрелец

8

Паисий

9

Писарево

ШК 1, ШК 2 ВиК
Йовковци
Др.1-ВиК Йовковци
ШК 1 ВиК Йовковци
Др. Ченгене бунарВиК Йовковци
Др. Ерен бунар-ВиК
Йовковци
Др.Мъжляков отулВиК Йовковци
КИ Паисий-ВиК
Йовковци
Др. Лозница-ВиК
Йовковци
КИ Писарево-ВиК
Йовковци

Код на
подземното водно
тяло

Номер и дата на
разрешителното за
водовземане

BG1G0000Qal020

11510040/18.04.2007

BG1G0000Qal020
BG1G0000Qal020
BG1G000K1hb050

101922/09.02.2007
11510007/26.03.2007
11510559/12.10.2010

BG1G000K1hb050

11510587/02.12.2010

BG1G000K1hb050

11510567/18.10.2010

BG1G000K1hb050

11510560/12.10.2010

BG1G000K1hb050

11510589/09.12.2010

BG1G0000TUK045

11510566/18.10.2010

Учредени
санитарноохранителни зони
(СОЗ)

Заповед № СОЗ114/28.11.2016 г
Заповед № СОЗ113/28.11.2016 г
Заповед № СОЗ112/28.11.2016 г
Заповед № СОЗ115/28.11.2016 г
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Таблица 9 Информация за водовземните системи и съоръжения от подземни води за други цели в община
Горна Оряховица
№
по
ред
1

2
3

4
5

6

7
8

9

10

11
12

13
14
15
16

17

18

Титуляр
„Агротоп-Тодор
Христов“ ЕТ-Горна
Оряховица
„Консорциум
Агробизнес“ АД
„Агроинвест
продукт“ ООД
„ОМВ-България“
ООД
„БДЖ-Пътнически
превози“ЕООД-Лок.
депо Г. Оряховица
„БДЖ-Пътнически
превози“ЕООД-Лок.
депо Г. Оряховица
„Захар“ ЕАДГ. Оряховица
„Захарни заводи“
АД-Г. Оряховица
„Енергиен системен
оператор“ ЕАДМЕР Г. Оряховица
Държавна агенция
„Държавен резерв и
военновременни
запаси“
„Трейд пейтър“
ООД-Г. Оряховица

„Меркурий Агро и
Ко“ ЕООДПървомайци
„Ником 97“ АДГ. Оряховица
„ЗММ-Драганово“
АД-Драганово
„Дакор“ ООДГ. Оряховица
Румен Йорданов
Тодоранов-ЗППоликраище
„ММ-Мирослав
Христов“ ЕТ Първомайци
ЕТ „Жинт-Живка
Павлева“-Долна
Оряховица

Водовземни
съоръжения

Код на
подземното водно
тяло
BG1G0000Qal020

Номер и дата на
разрешителното за
водовземане
11590081/08.11.2007

BG1G0000Qal020

11520135/08.08.2012

BG1G0000Qal020

11520307/28.08.2017

BG1G0000Qal020

11510687/11.03.2011

Животновъдство,
СПБВ-Заповед № СОЗ181/26.18.2008 г
Други цели

BG1G0000Qal020

11510732/30.11.2011

СПБВ, охлаждане

BG1G0000Qal020

11510741/03.01.2012

СПБВ на кв. Гарата

BG1G0000Qal020

11530005/09.03.2013

Промишлени

BG1G0000Qal020

11530004/09.03.2013

Охлаждане

BG1G0000Qal020

11590057/15.09.2007
11590056/15.09.2007

ШК ТД Държавен
резерв-Първомайци

BG1G0000Qal020

11591193/02.01.2019

Други цели, в т.ч.
противопожарни

ТК Трейд пейтърГ. Оряховица

BG1G0000Qal020

11591254/11.11.2019

Други цели

BG1G0000Qal020

11591269/17.03.2020

Други цели

BG1G0000Qal020

11530299/30.03.2011

BG1G0000Qal020

11590562/12.11.2010

Промишлени,
охлаждане, други цели
Охлаждане, други цели

BG1G0000Qal020

11590646/07.09.2011

Напояване, други цели

BG1G0000Qal020

11590725/04.01.2012

Други цели

BG1G0000Qal020

11520028/26.11.2007

Животновъдство,
охлаждане, други цели

BG1G0000Qal020

11520162/08.17.2013

Животновъдство

ШК -Агротоп-Тодор
Христов-Писарево
Др. Сиконко АгрияПоликраище
Др. Сиконко АгрияПоликраище
ТК1, ШК ОМВПоликраище
ШК1, ШК2, ШК3,
ШК4 (Г. Оряховица),
ШК5 (Първомайци)
ШК6, ШК7
(Първомайци)
ШК3, ШК6-Захарни
заводи-Г. Оряховица
ШК1, ШК2, ШК5Захарни заводиГ. Оряховица
ШК1, ШК2-МЕРПървомайци

ТК Меркурий Агро и
Ко-Първомайци
ШК2, ШК4 Ником
97-Г. Оряховица
ШК ЗММ Драганово

ШК ДакорГ. Оряховица
ШК1-ЗП Румен
ТодорановПоликраище
ШК1, ШК2-ХристовПървомайци
ШК-Жинт-Долна
Оряховица

Цел на водовземането
Напояване
СПБВ, животновъдство

Други цели (ППН)
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19
20
21

22
23
24
25
26

„Бетонстрой“
ЕООД-Г. Оряховица
„Екобетон“ ЕООДГ. Оряховица
„Термоблок“ ООДГ. Оряховица

„Матеко“ АДГ. Оряховица
„Микея“ ЕООДГ. Оряховица
„Континвест“ ООДГ. Оряховица
„Сага 2000“ ООДГ. Оряховица
„Емре Октай“
ЕООД-Долна
Оряховица

„ШК1-Бетонстрой“ Г. Оряховица
ТК Екобетон“ Г. Оряховица
ШК1, ШК3
Термоблок Г. Оряховица
ШК1 МатекоГ. Оряховица
ШК-МикеяГ. Оряховица
ШК КонтинвестГ. Оряховица
ТК Сага 2000Г. Оряховица
КИ Емре ОктайДолна Оряховица

Екологична оценка

Промишлени, други
цели
Промишлени

BG1G0000Qal020

11530030/11.06.2007

BG1G0000Qal020

11530076/26.11.2007

BG1G0000Qal020

11530161/06.11.2008

BG1G0000Qal020

11530206/20.13.2009

BG1G0000TUK045

11590524/28.05.2010

Промишлени, други
цели
Други цели

BG1G0000TUK045

11530410/08.01.2014

Други цели, охлаждане

BG1G0000TUK045

11530564/26.02.2020

Промишлени

BG1G0000TUK045

11520363/22.04.2020

Животновъдство

Промишлени,
охлаждане, други цели

Съгласно националната програма за мониторинг на екологичното и химичното състояние и
количеството на повърхностните и подземните води, утвърдена от Министърът на ОСВ със
заповед № 267/03.04.2020 г., в община Горна Оряховица:
- не попадат пунктове за наблюдение на химичното състояние на подземни водни тела;
- попадат пунктове за количествен мониторинг наблюдавани от НИМХ в подземно
водно тяло BG1G0000QAL020, както следва:
 Поликраище, тръбен кладенец с код BG1G0000QALMP102;
 Върбица, ШК-2 с код BG1G0000QALMP106.
4.6 ЛАНДШАФТ

4.6.1 Структура и устойчивост на ландшафта

Съгласно Европейската конвенция на ландшафта-2005г., “ландшафтът e територия,
специфичният облик и елементите на която са възникнали в резултат от действията и
взаимодействията между природните и/или човешки фактори”.
Съгласно приетите в България определения, “ландшафтът е териториална система, съставена
от взаимодействащи си природни и антропогенни компоненти и комплекси”.
Състоянието на ландшафтите се измерва чрез категорията “устойчивост на ландшафтите”.
Това е категория, която отразява тяхното постоянството във времето. Тя се разглежда като
неподатливост спрямо характера и величината на въздействието, влияещо върху структурата
на ландшафта, както и като способността му към продължително еднопосочно развитие при
спазване на естествените му или придобити свойства за определен прогностичен период.
Като правило, устойчивостта на ландшафтите е:
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 потенциална, определена още като естествена или генетична, характерна за
ландшафти, при които антропогенен натиск липсва или е много нисък; към тази категория се
отнасят озеленените и незастроени пространства, речните долини, земеделските земи и горски
територии, териториите, намиращи се под защита на специални закони и други;
 конкретна, определена и като относителна, която е в пряка зависимост от степента на
антропогенното въздействие и колкото по-хетерогенна е ландшафтната структура, толкова поподатливи на промени и нарушения са ландшафтите; към тази категория се отнасят територии,
които се намират под антропогенен натиск, като в зависимост от характера на натоварване
могат да бъдат изведени различни степени на устойчивост на ландшафтите.
Ландшафтът на община Горна Оряховица се изгражда от няколко групи ландшафти в
зависимост от степента на устойчивост, която всеки от ландшафтите притежава. По степен на
устойчивост, ландшафтите са както следва:
 ландшафти с висока естествена устойчивост – към тази категория принадлежат
естествени горски ландшафти, водни площи, територии за отдих, естествени природни
комплекси /скални, пясъчни и други типове ландшафти/, чиито характеристики и структура са
най-близки до естествените;
 ландшафти с естествена устойчивост – тук се отнасят селскостопанските ландшафти,
някои от които в по-голямата си част, основно поради обстоятелството, че не се обработват,
притежават и по-висока естествена устойчивост, както и други, с подобни характеристики;
 ландшафти с относителна устойчивост – към тази категория се отнасят
урбанизираните територии с различна, но категорична степен на промяна в сравнение с
естествените им характеристики, каквито са селищните, промишлени, комуникационнотранспортни и др. подобни ландшафти.
Разпределението на ландшафтите по степен на устойчивост е показано в следващата таблица:
Таблица 10 Устойчивост на ландшафтите
Типове ландшафти
1. С висока естествена устойчивост
2. С естествена устойчивост
3. С относителна устойчивост
Общо

Площ – ha

Относителен дял -%

5 781.49

18.0

22 406.63
3 915.08
32 103.20

69.8
12.2
100

В границите на общината, относителният дял на ландшафтите с висока естествена
устойчивост възлизат на 18% от територията й. Ландшафтите с генетична устойчивост
съставляват почти 70% от територията на общината. Към тази категория се отнасят
ландшафтите, при които антропогенната намеса е все още не е предизвикала устойчиви и
непоправими изменения в структурата им.
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Териториите с относителна устойчивост – антропогенно променените земи, носители на
инженерна и транспортна инфраструктура, населени места и други заемат само 12% от
общинската територия, което говори за допустимо антропогенно присъствие на ниво община.
Като цяло, съществуващият ландшафт на община Горна Оряховица е носител на собствена
специфика, формирана от елементи, комбинацията от които дава основание за следната
класификация на ландшафта по принадлежност:
 по основен тип социално-икономическа функция – комбинация от ландшафти с
различна принадлежност – селищни, промишлени, транспортни, водни, земеделски, горски,
защитени;
 по степен на континенталност на климата –умерено-континентален;
 по макрорелефни форми – равнинен, низинно-долинен, платовиден;
 по водещ ландшафтообразуващ фактор – комбиниран;
 по стадии на формиране и развитие – хомеостаз;
 по генезис на антропогенните въздействия – смесен;
 по интензивност на антропогенните въздействия – средна;
 по мащаб на антропогенни въздействия – нисък до среден;
 по продължителност на антропогенни въздействия – постоянно;
 по устойчивост на антропогенно въздействие – средно устойчив;
 по степен на антропогенно изменение – средно антропогенно трансформиран;
 по целенасоченост на антропогенните въздействия – преки и косвени; директни и
индиректни;
 по възможност за регулиране на антропогенното въздействие – в значителна степен
възможно контролируемо и регулируемо въздействие със средствата на планирането и
проектирането.
4.6.2 Миграция на замърсителите в ландшафта

Като правило, миграцията на замърсителите в ландшафта се осъществява по пътя на следните
основни компонента на околната среда – атмосферен въздух, води /повърхностни и подземни/
и почви. Анализът на възможните миграции на замърсители в ландшафта дава основание за
следната оценка:
 по пътя на атмосферният въздух – подчертаната динамичност на този компонент
определя значително разнообразие в разпространението на вредности по въздушен път в
пространствен аспект; предпоставките за разпространение на замърсители във въздуха на
общината са налични, налични са и източници на вредни емисии – подвижни и стационарни,
локални, което налага контрол и санкции за съответните емитери; обектите, свързани с
неприятни емисии във въздуха са предмет на контрол от РИОСВ и се управляват на база
изискванията и мерките, съдържащи се в докладите за ОВОС за всеки от тях;
 по пътя на повърхностните води – като правило миграцията на замърсители по пътя
на повърхностните води се стимулира по индиректен път – от подпочвените води и по
директен – чрез вливането на непречистени отпадъчни води в нерегламентирани приемници;
веригата е сравнително лабилна и в първия случай зависи от състоянието на подземните води,
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а във втория – от техническата обезпеченост за пречистване на отпадъчните води; от двете
възможности, по-неблагоприятната е свързана със степента на пречистване на отпадъчните
води;
 по пътя на подземните води – по отношение на подземните води, миграция на вредни
вещества е възможна т. к. подхранването на водоносния комплекс е резултат от
инфилтрацията на атмосферни валежи, повърхностни води, вкл. недостатъчно пречистени
отпадъчни и подземни води;
 чрез почвите – пренос на замърсители по пътя на почвите е възможна, мотивирано от
наличието както на нерегламентирано депониране на отпадъци, така и на нерегламентирано
ползване или неправилно съхранение на препарати за растителна защита, наличие на отпадъци
от животновъдни ферми и птицеферми и др.
Основните съставящи ландшафта елементи се намират в непосредствена връзка по отношение
миграцията на замърсители и влошаването състоянието на който и да е от тях може да се
отрази неблагоприятно върху състоянието на всички останали.
4.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ

Съгласно Задание за обхват на Екологична оценка на ОУПО, този раздел анализира общото
състояние на този аспект предвид обстоятелството, че компетентният орган е постановил
разработването на Доклад за оценка степента на въздействие /ДОСВ/, чиято задача е да даде
ясна представа за въздействието на предвижданията на ОУПО върху предмета и целите на
опазване на защитени зони.
Информацията, представена в този раздел се базира изцяло на съществуващи информационни
източници и в подробност, отговаряща на степента на подробност на плана, предвид
изискванията на чл.82, ал.6 от ЗООС.
4.7.1 Биоразнообразие
Съгласно определението на Конвенцията по биологично разнообразие, под „биологично
разнообразие” се разбира както многообразието от живи организми от всякакъв вид,
включително сухоземните, морски и други водни екосистеми и екологичните комплекси, към
които те принадлежат, така и генетичните различия в рамките на съответния вид. Основните
характеристики на основните елементи на биоразнообразието в общината са представени подолу.

Според геоботаническото райониране на страната /Ив. Бондев/, България е обхваната от три
растителни области – Европейска широколистна горска област, Евроазиатска степна и
лесостепна област и Средиземноморска склерофилна горска област. Към тези три области се
отнасят разпространените пет растително-географски провинции – Евксинска, Илирийска,
Македоно-Тракийска, Долнодунавска и Източносредиземноморска. Община Горна Оряховица
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принадлежи към Европейската широколистна горска област и Долнодунавска растителна
провинция.
По данни на РДГ Велико Търново, горите в общината са обединени в горско стопанство,
което обхваща общо 4235 hа, от които 52.6% са държавна собственост и 25.8% - частна
собственост.

Лесистостта на община Горна Оряховица е 14.5%. Средната възраст на гората общо за
стопанството е 44 години. Преобладават широколистните видове- цер, липа, благун, келяв
габър, акация и други. Най-високата точка – 502.5 м.н.в., се намира във възвишенията южно от
с. Железарци, а най-ниската – 50 м.н.в., около водослива на реките Янтра и Росица при с.
Крушето. Лесистостта в района на ТП ДГС “Г. Оряховица” е 20,8%.
Естествено растящи дървесни видове са цер, благун, зимен дъб, бук, габър, мъждрян,
сребролистна липа, дребнолистна липа и други. В резултат на залесителна дейност са
създадени иглолистни и широколистни култури от бял бор, черен бор, смърч, ела, червен дъб,
зимен дъб, ясен, бреза, орех, акация, топола и други. Иглолистните са слабо застъпени, те не
са характерни за района. Представени са главно от черен и бял бор. От храстовата
растителност се срещат шипка, трънка, къпина, глог, смрика, дрян, драка и др.
ДГС „Горна Оряховица”, стопанисва горски разсадник „Джулюница”, включен в списъка на
горските разсадници с национално значение. На площ от 19,2 hа се произвеждат семенищни
фиданки за лесовъдски и декоративни цели, както и школувани фиданки за декоративни цели.
Основните дървесни видове, отглеждани в семенищата са бяла акация, червен дъб, цер, липа, а
в школите за декоративни цели, преобладават иглолистните видове: обикновен смърч,
обикновена ела, дугласка ела, източна туя, хималайски кедър и др.
Разпръснатостта на отделните горски комплекси, тяхната отдалеченост, както помежду им,
така и oт основите икономически центрове. преобладаващия процент на обработваемите земи
в района, са причина горите в държавното горско стопанство да не са от голямо значение за
икономиката на общината. Главно се използват като източник на дърва за горене и по-малко
като суровина за дървесина и целулоза, като основните потребители са частните фирми за
производство на дървена дограма и дървен амбалаж, намиращи се в района на стопанството,
както и от цялата страна. Добитите дърва за огрев са предназначени както за задоволяване
нуждите на местното население, така и за други потребители.
Животинският свят на територията на общината е разнообразен, въпреки че намаляването на
горите е причинило изчезване или силно намаляване на редица горски видове. Най-богата на
територията на гр. Горна Оряховица е орнитофауната, която е съставена от гнездящи,
прелетни и зимуващи птици. Нейното богатство и разнообразие е характерен белег за
градската биоценоза. Птиците лесно се приспособяват към градският ландшафт, а начинът им
на придвижване им позволява да намират храна и в крайградските територии. Атрактивни
видове за градската територия на гр. Г. Оряховица са гълъбите, гугутките, бързолета,
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чучулигата, славея, коса, синигера и др. Гризачите са постоянни обитатели на градската
територия, като особено много броят им се увеличава в късна есен и през зимата, когато се
пренасят да зимуват в жилищните сгради от околните полски територии.
Крайградската територия на гр. Горна Оряховица предвид на горския и селскостопанския ѝ
характер също е много богата на разнообразна фауна. В района е извършена инвентаризация и
преброяване на едрия дивеч, която е установила наличие на елени, сърни, диви свине; дребен
дивеч: зайци, а в равнинните селскостопански земи - и на пернат дивеч: фазани, яребици,
пъдпъдъци и др. Срещат и хищници като вълци и чакали. В района на Божур поляна гнездят
защитените от закона скални орли – картали. Река Янтра и наличието на оводнени и заблатени
територии край нея са предпоставка около и над градската територия да се наблюдават воден
кос, бяла стърчиопашка, бял щъркел, коприварче, гмурец, гъски, патици и др. През зимата по
речната тераса на р. Янтра могат да се наблюдават и лебеди.
4.7.2 Защитени територии
4.7.2.1 Резервати
В границите на община Горна Оряховица няма територии, обявени за резервати.
4.7.2.2 Защитени местности
В границите на община Горна Оряховица са обявени две защитени територии по ЗЗТ с
характеристики, както следва:
 Защитена местност „Божур поляна” – площ 19.77 hа, обявена като природна
забележителност със Заповед №РД-1573/02.09.1968г. на МГГП (ДВ, бр.33/1969г.),
прекатегоризирана в защитена местност със Заповед №РД-1316/27.12.2002г. на МОСВ (ДВ,
бр.7/2003г.), актуализация на площта със Заповед №РД-54/30.01.2008г. на МОСВ (ДВ,
бр.39/2008г.), разположена е в землището на с. Първомайци;

Цел на обявяване - Опазване на находище на червен божур.
Режим на дейности – забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се
късат или изкореняват всякакви растения; забранява се паша на всякакъв вид добитък през
всяко време, преследване и убиване на диви животни и техните малки или разваляне на
гнездата и леговищата на същите, разкриване на кариери за камък, пясък или пръст, с което се
поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения,
чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни
образувания, на сталактитите и други формации в пещерите; воденето на голи и интензивни
главни сечи. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с
влошени декоративни качества дървета
 Защитена местност „Джолюнгьол”, площ 19.11 hа., обявена като природна
забележителност със Заповед №РД-1/05.01.1982г. на КОПС при МС, прекатегоризирана в
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защитена зона със Заповед №РД-1317/27.12.2002г. на МОСВ (ДВ, бр.39/2008г.), разположена в
землището на с. Драганово.
Цели на обявяване - Опазване на находище на дяволски орех и сребрист папур.
Режим на дейности - забранява се извеждането на сечи, освен санитарни; провеждането на
каквито и да е дейности, с които се нарушава водния режим, обработване на територията с
пестициди, приготвянето на работни разтвори и зареждането на селскостопанските мешини с
пестициди на разстояние, по- малко от 100 m от защитения обект; замърсяването по какъвто и
да е начин на водите на блатото; повреждането на блатната растителност; провеждането на
минно-геоложки и други дейности, с които се изменя ландшафта
4.7.3 Защитени зони по екологична мрежа Натура 2000
На територията на община Горна Оряховица попадат изцяло или части от 4 защитени зони,
всички за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, както следва:
 BG0000213 „Търновски височини“ включена в списъка от защитени зони, приет с
РМС№122/02.03.2007г. на МС (ДВ, бр.21/2007г.), разположена в землището на с. Първомайци
и гр. Горна Оряховица; предмет на опазване са 13 природни местообитания, 1 растителен вид,
9 вида безгръбначни, 6 вида риби, 7 вида земноводни и влечуги, 4 вида бозайници и 11 вида
прилепи.
 BG0000231 „Беленска гора”, обявена със Заповед №РД-694/25.08.2020г. на Министъра
на околната среда и водите (ДВ, бр.81/2020), разположена в землището на с. Стрелец; предмет
на опазване са 8 природни местообитания, 6 вида безгръбначни, един вид влечуго, 1 вид
бозайник и 1 вид прилеп.
 BG0000609 „Река Росица“, включена в приетия с Решение на МС №122/02.03.2007г.
списък от защитени зони (ДВ, бр.21/2007г.), разположена в землището на с. Поликраище;
предмет на опазване са 8 природни местообитания, 8 вида безгръбначни, 4 вида риби, 7 вида
земноводни и влечуги, 5 вида бозайници и 12 вида прилепи;
 BG0000610 „Река Янтра”, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016г. на Министъра на
околната среда и водите, (ДВ, бр.62/2016г.), разположена в землищата на с. Първомайци,
Правда, Писарево, Върбица, Горски долен Тръмбеш, Драганово, Янтра, Поликраище,
Крушето, гр. Горна Оряховица и Долна Оряховица; предмет на опазване са 15 природни
местообитания, 9 вида безгръбначни, 16 вида риби, 8 вида земноводни и влечуги, 5 вида
бозайници и 12 вида прилепи.
4.7.4 Вековни дървета
На територията на общината са регистрирани следните вековни дървета – Зимен дъб в земл.
на с. Горски долен Тръмбеш, Летен дъб и Цер в землището на с. Драганово.
4.7.5 Лечебни растения
В границите на общината има представители на редица лечебните растения. Представени са
видовете бял равнец, блатна мента, багрилно подрумиче, ветрогон, глог, горицвет, гингер, див
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чемшир, див джоджен, девесил, див пелин, еньовче, жълт кантарион, маточина, мента,
подбел, птиче просо, риган, смрадлика, шипка и други.
4.7.6 Зелена система
Зелената система в населените места обхваща зелените площи, които се определят със
специфични характеристики, предоставят условия за отдих и рекреация на населението и
повишават качествата на урбанизираната среда. Зелената система най-общо може да бъде
определена като мрежа от естествени и полуестествени територии с високи екологични
качества, които се управляват с цел осигуряване на широк обхват от екосистемни услуги и
опазване на биоразнообразието както в градски, така и в извънградски територии. Зелената
инфраструктура, която е част от пространствената структура на територията, осигурява не
само услуги за населението, но и помага за повишаване качествата на околната среда.

Зелената система на града се изгражда от градски градини /паркове/ и озелени пространства,
зелените дворове и вътрешно квартални пространства. Градската територия на Горна
Оряховица трудно може да се определи като система от зелени площи. Градът е сравнително
„зелен“, но озеленените площи са разпръснати и изпълняват функциите на малки по площ
локални градини. Към категорията „градски парк“ принадлежат Градската градина, „Христо
Ботев“ и „Пролет“. В последните години е създаден парк „Детски кът” с обща площ 53 dka.
Изградени са комбинирано игрище, площадка за скейтборд, уреди за обща физическа
подготовка, детска сцена.
Според ОУПО, на територията на град Горна Оряховица са създадени общо 64,50 hа зелени
площи, което представлява 15,60 /m2/ на жител; паркове 22,10 hа, или 5,34 m2 на жител.
Защитено озеленяване 32,10 ha или 7,76 m2/жител. Зелените площи в града са разположени
неравномерно, като между тях не съществува връзка. Озеленени площи за широко обществено
ползване заедно с останалите по-малки квартални градинки и улично озеленяване съставляват
около 40 ha, което е около 9,4 m2 на жител.
В останалите населени места от общината, зелените площи не са претърпели развитие в
последните 10 – 15 години като състояние и териториален обхват. Ежедневният отдих се
осъществява от пет парка с площ около 188 dka. Седмичният отдих се осъществява в
местността Камъка, Чуруковец и Божур поляна.
4.8 ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

На територията на община Горна Оряховица се генерират различни по вид и количества
отпадъци – битови, производствени, опасни, строителни отпадъци, отпадъци с растителен
произход и др.

Анализът на съществуващото състояние на този компонент се базира на данни от Регионална
програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново, 2015 г. както и на база
Доклад за състоянието на околната среда за 2019г., изготвен от РИОСВ-Велико Търново.
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4.8.1 Отпадъци

Битови отпадъци

В програмата за управление на отпадъците на община Горна Оряховица са посочени следните
количества битови отпадъци, генерирани на територията на община:
Таблица 11 Количество битови отпадъци, генерирани на територията на общината

Година
Тона

2012

2013

2014

12 569

12 829

12 155

Източник: Регионална програма за управление на отпадъците 2015-2020 г.

В Регионалната програма за управление на отпадъците е определена норма на натрупване от
270,43 kg/ж/год. която ще възприемем и за целите на настоящата оценка. Така общото
количество битови отпадъци, генерирани на територията на общината през 2019г., получено
по изчислителен път, възлиза на 12 437 t/год. (при население на общината от 45 990 д. по
данни на ГРАО).
Съгласно Доклад за състоянието на околната среда през 2019г., изготвен от РИОСВ-Велико
Търново, сметосъбирането и сметоизвозването покрива 100% от населението на общината.
Системата е добре организирана, в съответствие със специализирани планови и проектни
разработки, отразяващи характера на застрояване, местоположението на съдовете за смет,
състоянието на уличната мрежа, маршрутни графици на сметовозните коли и др.
Депонирането на битовите отпадъци от населените места от общината се извършва на
Регионално депо за неопасни отпадъци, което обслужва общините Велико Търново, Горна
Оряховица, Стражица, Елена, Лясковец и Златарица. Депото е разположено в землището с.
Шереметя, общ. Велико Търново. На депото са разположени сепарираща и компостираща
инсталации.
Разделно събиране

По данни от доклад на РИОСВ-Велико Търново за състоянието на околната среда за 2019г., в
община Горна Оряховица е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Общината има сключен договор с фирма „Еко Партнърс България“ АД за организиране на
система за разделно събиране, транспортиране, временно съхранение, сортиране, рециклиране
и оползотворяване на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата,
административните, социалните и обществени сгради, училищата, заведенията за обществено
хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм. Събраните отпадъци
се извозват за сепариране до инсталацията на „Екосорт Горна Оряховица“ АД, гр. Горна
Оряховица.
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По данни от общината6, определени са две площадки за предаване на отпадъци от пластмаси,
стъкло, хартия и картон по реда на чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО:
1. „ЕКО ТРЕЙД” ЕООД – местонахождение на площадката: гр. Горна Оряховица, ул.
”Иван Момчилов” №2, парцел № IV в кв. 431. Решение № 04-РД-261-01 от 06.03.2017г. на
РИОСВ – Велико Търново.
2. „ТРЕЙД ПЕЙПЪР” ООД – местонахождение на площадката: гр. Горна Оряховица,
идеални части от УПИ IV в кв. 43, ул.”Иван Момчилов”№2. Решение № 04-РД-156-05 от
13.03.2017г. на РИОСВ – Велико Търново.
Налице е и организирана система за събиране, транспортиране, временно съхранение и
предаване за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, общината има
сключен договор с „Трансинс батери“ ООД. Поставени са съдове за събиране на НУБА в
административни сгради, кметства, детски градини, училища. Определена е и площадка за
предаването им – площадката на „Трансинс“ в кв. Калтинец. На същата площадка се събират и
отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за
употреба гуми.

Управлението на отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
луминесцентни лампи и лампи, съдържащи живак се извършва на база сключен договор с
„Транс Технорециклираща компания“ АД.
През 2020 г., по проект, финансиран от ОПОС 2014-2020, община Горна Оряховица ще закупи
и постави четири контейнера за отпадъци от текстилни облекла7.
Производствени отпадъци

Към тази категория се отнасят отпадъците, генерирани от различни производствени дейности
на територията на общината, които са с преобладаващо участие на преработвателната и
хранително-вкусовата промишленост. Събирането, транспортирането, съхраняването и
обезвреждането на промишлените отпадъци от индустриалния сектор е свързано с
разрешителните за комплексно предотвратяване на замърсяването на основните промишлени
субекти на територията на общината. Производствените предприятия от преработвателната
промишленост образуват предимно отпадъци с характер на битови, специфични масово
разпространени и рециклируеми отпадъци.
Съгласно интернет-страницата на общината, юридически лица, които генерират
производствени неопасни отпадъци могат да ги депонират на Регионална система за
управление на отпадъците, която се намира в с. Шереметя, община Велико Търново, след
сключване на договор с Община Горна Оряховица и заплащане на определената такса от
Общинския съвет.

Към категорията „Производствени отпадъци“ спадат и утайките, генерирани в ГПСОВ-Горна
Оряховица. По данни8 на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2019 г. са генерирани
6

https://www.g-oryahovica.bg/files/files/files/registar_chl.%2019_al.3%20t.14_ot%20ZUO-75071371.pdf
https://www.g-oryahovica.bg/news/odobren-e-proektut-na-obshtina-gorna-oryahovitsa-za-postavyane-na-konteineri-zatekstilni-otpadutsi
7
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около 1 720 тона утайки, които, съгласно Доклад за състоянието на околната среда за 2019г. се
обезвреждат чрез депониране на определеното за целта място.
Строителни отпадъци

В Регионалната програма за управление на отпадъците е посочено, че през 2014 г. в общината
са генерирани 2870 тона строителни отпадъци. Строителните отпадъци се депонират в
определената за целта клетка на регионалното депо. Строителни отпадъци от граждани и
юридически лица могат да се предават на площадката на „Кънстракшън Уест” ООД, която се
намира в района на бившия домостроителен комбинат в Горна Оряховица.
Опасни отпадъци

В Регионалната програма за управление на отпадъците няма информация за опасните
отпадъци, генерирани на територията на община Горна Оряховица, но все пак може да се
направи допускането, че отработените моторни масла са основният дял от опасните отпадъци,
генерирани на територията на общината, следвани от излезли от употреба оловни
акумулатори. Събирането и третирането на опасните отпадъци се извършва от лицензирани
фирми, с които дружествата, от чиято дейност се генерират опасни отпадъци, имат сключени
договори.
Болничните отпадъци, формирани от дейността на лечебните заведения за болнична и
доболнична помощ на територията на общината се предават за последващо третиране на лица,
имащи разрешение за транспортирането им до съответната инсталация за контролирано
обезвреждане, съгласно сключен договор. Всички болнични отпадъци предназначени за
изгаряне се унищожават в инсинератора на ПУДООС – София.
4.8.2 Опасни вещества. Химикали
Съгласно информация от Електронна база данни (публичен регистър) на предприятията с
нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона
за опазване на околната среда (ЗООС), на територията на община Горна Оряховица към
настоящия момент има следните предприятия, попадащи в обхвата на Раздел I към глава
седма на ЗООС (предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал):
 ДА ДРВВЗ, ТД ДР, Петролна база Поликраище, с оператор Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”, с. Поликраище – висок рисков
потенциал; информацията за дейностите и наличните вещества е конфиденциална;
 „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица, ул. „ Св. Княз Борис I" № 29, производство
на захар и захарни изделия и производство на спирт – нисък рисков потенциал;
налични са следните вещества с опасни свойства: Втечнени запалими газове, Метанол,
Нефтопродукти и алтернативни горива; Опасни свойства: H2 Остра токсичност,
Категория 2 и 3; H3 Специфична токсичност за определени органи - еднократна
експозиция; P2 Запалими газове; P5а Запалими течности; P5в Запалими течности; E1
8

https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2017/06/23/8-1469-4.pdf
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Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична
опасност, Категория 1; E2 Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност,
Категория 2;
Складова база за пропан-бутан с оператор “Газтрейд” АД, гр. Горна Оряховица,
Източна промишлена зона, ул. ,,Св. Княз Борис I” №86 – висок рисков потенциал;
съхранява се втечнен нефтен газ (LPG) – смес на пропан и бутан със следните опасни
свойства: P2 –Запалими газове;
Складова база Континвест - гр. Горна Оряховица с оператор "Континвест" ООД, гр.
Горна Оряховица, Източна Промишлена Зона, ул. „Македония“ № 66 – нисък рисков
потенциал; извършва се Складово-търговска дейност на химични вещества; налични са
Амониев нитрат, Калиев нитрат, Метанол, Нефтопродукти и алтернативни горива със
следните опасни свойства: H2 Остра токсичност, Категория 2 и 3; H3 Специфична
токсичност за определени органи - еднократна експозиция; P5в Запалими течности; P8
Оксидиращи течности и твърди вещества; E1 Опасни за водната среда в Категория
Остра опасност, Категория 1, или Хронична опасност, Категория 1; E2 Опасни за
водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2.

Във връзка с горното, е необходимо местоположението на тези предприятия/съоръжения да
се съобрази в ОУПО от гледна точка осигуряване на съответните отстояния.

На територията на общината са налице предприятия и съоръжения, в които има налични
опасни вещества по приложение №3 от ЗООС. Съгласно изискванията на чл.103 от ЗООС
всеки оператор на съществуващо предприятие и/или съоръжение, в което са налични опасни
вещества по приложение №3 на ЗООС, е длъжен да извърши класификация на
предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите по приложение №3 и да
документира извършената класификация.

В случая, упоменатите по-горе предприятия и/или съоръжения не се класифицират като
такива с висок или нисък рисков потенциал, респективно нямат отношение към
предвижданията на плана от гледна точка осигуряване на съответни безопасни отстояния.
4.9 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

4.9.1 Шум
Основните източници на шум на територията на общината са типичните източници,
характерни за съвременните населени места – промишлени обекти, транспортните потоци на
различните видове транспорт - шосеен, ж. п., въздушен и локалните източници на шум комунално–битови, спортни и други обекти.

Община Горна Оряховица е транспортен център с наднационално значение. Тя се явява пресечна точка на няколко важни международни и местни транспортни артерии и на видове
транспорт: автомобилен, ж.п. и въздушен.
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През нейната територия на север се предвижда преминаването на трасето на бъдещата автомагистрала „Хемус“. На запад преминава международен път I-5 Русе – Маказа/Гърция (Е-85),
част от ОЕТК №9. На юг от общината, в непосредствена близост с нея, е трасето на първокласния път I-4 София – Варна (Е772). През общината минават още два пътя от републиканската мрежа. Общинската пътна мрежа осигурява достъп до най-близките до центъра на
общината населени места в рамките на 10 мин., а до най-отдалечените – 35 минути.
Град Горна Оряховица е стратегически жп възел с пресичането на две главни железопътни
линии Русе - Кърджали и София – Варна.
4.9.1.1 Пътна мрежа
По данни на АПИ, през общината преминават пътища от Републиканската пътна мрежа /РПМ/
с обща дължина 71.517 km, от които I клас са 14.4% от пътната мрежа – 10.286 km. С найголям относителен дял е III-класната пътна мрежа, която съставлява 67.0% (48,535 km) от
РПМ на общината (вж. фиг.№4 по-долу).

Данните за техническото състояние на републиканската пътна мрежа в общината показват, че
с най-голям относителен дял са пътищата в средно техническо състояние – 56.5%, следвани от
тези в лошо – 26.3%. В добро техническо състояние са 17.2% от РПМ в общината.
В границите на населените места републиканските пътища са с обща дължина 27.586 km, от
които 13.11 km са в границите на гр. Горна Оряховица, от които 5.850 km са от II и 7.260 km III клас. Републиканска пътна мрежа преминава и през още 5 села от общината. Общата им
дължина е 14.476 km, като с най-голяма дължина е пътната мрежа в селата Поликраище /5.280
km/ и Драганово /4.301 km/.
4.9.1.2. Обществен автобусен и таксиметров транспорт
Автобусният обществен транспорт се осъществява от частни фирми по разписанията в Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми. В Общинската транспортна
схема са утвърдени четири градски линии и десет междуселищни връзки на центъра с
населените места от общината. В Областната транспортна схема има разписания до 22 селища,
а в Републиканската транспортна схема - 3 линии. Двата първокласни пътя – София-Варна и
Русе-Стара Загора осигуряват връзка на Горна Оряховица с всички точки на страната.
Таксиметровата дейност се осъществява от 26 фирми със 100 коли.
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Фиг.№4 Пътна мрежа в община Горна Оряховица

4.9.1.3. Железопътен транспорт
На територията на община Горна Оряховица преминават двете жп линии с общо 4 гари и 3
спирки. В общината е разположен третия по големина жп възел за пътнически превози в
страната ни. Тук са разположени центрове на двете държавни железопътни компании –
Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”)
и „Холдинг БДЖ” ЕАД. Също така са изградени центрове на навлезлите вече в транспортния
бранш, частни жп превозвачи.
Гара Горна Оряховица – Пътническа и Гара Горна Оряховица – Разпределителна са изградени,
като самостоятелни центрове за пътникопоток и товарооборот в областта на железопътния
транспорт.
Двете гари са пресечни точки на две главни жп направления:
o II главна линия София – Плевен - Горна Оряховица – Варна с дължина 12 km;
o IV главна линия Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Подкова – съставен елемент
на ОЕТК № 9 с дължина 21.4 km.
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Общата дължина на жп линиите на територията на община Горна Оряховица е около 167 km.
От тях 20 km. удвоени жп линии и около 90 km. гарово коловозно развитие. Обходните
маршрути на жп възел Горна Оряховица възлизат на около 20 km. Всички тези жп трасета са
електрифицирани, с изключение на маневрените райони и товаро-разтоварните коловози.
4.9.1.4. Въздушен транспорт
Летище Горна Оряховица е създадено през 1925г. От 1995г. е петото международно летище в
страната, оборудвано с нова, модерна техника. То разполага с писта за излитане с дължина 2
450 m. и 45 m. ширина, една пътека за рулиране с бетонно покритие, пет самолетни стоянки.
Носещата способност на изкуственото покритие на полосата /PCN/ е 38/R/C/X/T/, което позволява кацане и излитане на самолети с общо полетно тегло до 200 t. Пътническият терминал е в
добро състояние, но е изграден и оборудван за обслужване на вътрешни полети.

В момента летището се използва за карго, чартърни полети, за учебно-тренировъчна дейност
на ВВС и гражданска авиация. Обслужва и селскостопанската авиация.
4.9.1.5. Интермодален транспорт
Потенциал за развитие на интермодален транспорт в общината представляват наличието на
третия по големина жп възел в страната, летище, международен път I-5, формиращ направлението ОЕТК № 9, както и бъдещото трасе на автомагистрала „Хемус”. Този потенциал, обаче
не е реализиран, както поради неразвития потенциал на летище Горна Оряховица, така и
поради състоянието на инфраструктурата на българската железопътна мрежа, което не отговаря на съвременните изисквания за комбиниран транспорт.
4.9.2 Нива на шум
Граничните стойности на нивото на шума за различните територии и зони са регламентирани
в Наредба №6 за показателите за шум в околната среда (МЗ, МОСВ, ДВ. бр.58/2006 г.) и са
дадени в следващата таблица.
Таблица 12 Гранични стойности на нивата на шум за различните територии
№

Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Жилищни зони и територии
Централни градски части
Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик
Територии, подложени на въздействието на железопътен и трамваен транспорт
Територии, подложени на въздействието на авиационен шум
Производствено-складови територии и зони
Зони за обществен и индивидуален отдих
Зони за лечебни заведения и санаториуми
Зони за научно-изследователска и учебна дейност
Тихи зони извън агломерациите

Еквивалентно ниво на
шум, dBA

ден

вечер

нощ

55
60
60
65
65
70
45
45
45
40

50
55
55
60
65
70
40
35
40
35

45
50
50
55
65
70
35
35
35
35
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Като правило, шумовите характеристики на потока на разстояние 7,5 m. от оста на близката
лента за движение, в зависимост от класа на пътя са :
 автомагистрала – 84 - 87 dBA при разрешена скорост 120 km/h;
 ІІ клас – в граници 65÷70 dBA при разрешена скорост 80 km/h;
 ІІІ клас – в граници 60÷65 dBA при разрешена скорост 60 km/h;
Съгласно обяснителната записка на плана, преброяванията, извършени през 2019г. по
републиканската пътна мрежа показва натоварване, видно от долната таблица.
Таблица 13 Интензивност на трафика по републиканските пътни участъци през 2019 год.
Преброителни пунктове №№ 2050 и 4093
Общ брой преминали превозни средства
Оразмерителни автомобили на денонощие

Път I-5
8 215
2 182

Път II-53
7 552
377

Съгласно писмо на АПИ /вж. приложенията/, годишният интензитет през 2018г. по
републикански път I-5 /Русе/Бяла – Велико Търново – Стара Загора – Кърджали – Маказа/Гърция (Е-85)/ възлиза на 8 130 превозни единици, при оразмерителни автомобили за
денонощие – 2 149. Съгласно предоставената от агенцията прогноза, през 2035г. се очаква
общия брой превозни средства, преминаващи по път I-5 да възлезе на 10 778, а оразмерените
автомобили за денонощие – 2 881.
Измерените стойности показват, че почти 10-километровия участък от път I-5 е носител на
шумови нива в порядък 85-87 Дб/А, а 12-километровия участък от път II-53 – около 70 Дб/А.
Това са нива, типични за показаното натоварване по републиканската пътна мрежа.
Данните на АПИ за път I-5 не показват отклонения по отношение на формиращите се шумови
нива.
По данни от доклад на РЗИ-Велико Търново9 пунктовете в гр. Горна Оряховица за
наблюдение върху територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета са 6,
като 5 от тях са разположени върху територии, подложени на въздействието на интензивен
автомобилен трафик, а един пункт – върху територии, подложени на въздействието на
железопътен транспорт. Измерените еквивалентни нива на шума в 5-те пункта в районите с
интензивен автомобилен трафик варират от 66,82 дБ(А) до 61,83 дБ(А) при норма 60 дБ(А); в
пункта в района на жп гарата е измерено ниво на шума от 55,82 дБ(А), при норма 65 дБ(А). В
сравнение с предходната 2018 г. намаление на шума е регистрирано в пункт №1 (ул. „Св. Княз
Борис I“ №26 – с 2,50 дБ(А)), а увеличение – в пункт №5 (ул. „Патриарх Евтимий“ №22) – с
1,3 дБ(А)).

9

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2019 година
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На териториите с промишлени източници на шум – производствено-складови територии и
зони в гр. Горна Оряховица се наблюдават общо 4 пункта, като измерените еквивалентни нива
на шума не надвишават нормата от 70 дБ(А) и варират от 67,97 дБ(А) до 62,92 дБ(А).
4.9.2 Други вредни физични фактори

Към категорията „други вредни физични фактори“ се отнасят електромагнитното и топлинно
замърсявания, радиоактивни въздействия, вибрации. Като правило, източници на
електромагнитни полета са радиопредавателите на къси, средни и дълги вълни, частните
радиостанции на УКВ, телевизионни предаватели и ретранслатори, подстанции за високо
напрежение – открити и закрити, електропроводи, трафопостове, захранващи жилищни
квартали, късовълнови и УКВ системи за мобилни комуникации на транспорта, полицията,
бърза помощ и др., радарни системи на КАТ, авиотранспорта, за ТВ и други сателитни връзки,
лични системи за комуникации (радиолюбителски предаватели). Не е налична информация
доколко интензитета на РЧ полетата е в границите или над нивата на пределно допустимото
ниво (ПДН) – 3 V/m за жилищни квартали и 60 V/m за работна среда (БДС 14525 и Наредба №
9 от 1991 г. на МЗ). По данни на годишния доклад за състоянието на околната среда, няма
наднормено въздействие на други вредни физични фактори върху околната среда на
общината.
4.10 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ТУРИЗЪМ

4.10.1 Недвижимо културно наследство
Община Горна Оряховица разполага с богато и разнообразно културно наследство от различни времеви периоди. То наброява над 100 културни ценности, голяма част от които са от национално значение. Според принадлежността им към съответните научни и културни области
идентифицираните на територията на общината недвижими културни ценности (НКЦ) се
разпределят както следва:
- Археологически НКЦ (представени според Археологическата карта на България).
Налични са общо 91 археологически НКЦ, осем от които се намират в общинския център гр.
Горна Оряховица. Най-много са обектите в селата Драганово, Поликраище и Първомайци – по
15 обекта, следвани от с. Крушето с 12 обекта, гр. Долна Оряховица с 10 обекта и с. Янтра с 8
обекта. По два археологически обекта са разположени в землищата на селата Горски горен
Тръмбеш и Правда, а по един – в землищата на селата Върбица, Писарево и Стрелец.
Представен е широк спектър от разкрити археологически обекти: могили, крепости, римски
вили, селища, храмове, пътища, некрополи. Датирани са в широк времеви диапазон - Неолит,
Античност, Тракийски период, Елинистическа епоха, Средновековие. Като правило НКЦ са
единични. Само крепостта „Ряховец“ край село Първомайци е групова НКЦ.
- Архитектурно-строителни НКЦ (по данни от НИНКН) – на територията на
общината този вид НКЦ е представен от 36 обекта. Най-голям е броят им в гр. Горна
Оряховица – 14 обекта и с. Драганово – 12 обекта. Останалите 10 обекта са разположени в с.
Първомайци - 3, в с. Горски горен Тръмбеш – 2 и по един в селата Върбица, Крушето,
Писарево, Янтра и гр. Долна Оряховица. Всички НКЦ от този вид са единични. За най123
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значими се считат античното селище край с. Върбица, Горнооряховският манастир, църквите
„Свети Атанасий“ и „Света Богородица“ в гр. Горна Оряховица, останките от крепост край с.
Драганово, къщата на писателя Асен Разцветников в с. Драганово, останките от крепост в м.
„Пенев мост“, край гр. Долна Оряховица, останките от римска крепост и антично селище край
с. Горски горен Тръмбеш, античната крепост край с. Крушето, средновековното селище в м.
„Черкезите“ край с. Писарево, останките от средновековна крепост край с. Първомайци.
- Историческите НКЦ в общината са общо 23. Най-много такива има в гр. Горна
Оряховица – 14 обекта. Два от тях са обявени за недвижими културни ценности от национално
значение – къщата на Иван Костадинов Калчев и къщата на Хараламби Стоянов. Исторически
НКЦ има още в гр. Долна Оряховица (5), в селата Върбица и Драганово (по 1) и с. Поликраище (2). Голямата част от разглежданите исторически НКЦ са от местно значение.
- Художествените НКЦ в общината са 6 църкви. Разположени в с. Драганово - 2 и по
една в гр. Горна Оряховица и селата Горски долен Тръмбеш, Писарево и Първомайци.
Църквите, обявени за културни ценности в с. Драганово освен художествени културни
ценности, са обявени за архитектурно-строителни НКЦ.
Според културната и научната им стойност и обществената значимост за НКЦ с национално
значение са определени общо 15 обекта. Преобладаващата част от тях представляват археологически обекти (11 обекта). Най-голяма концентрация на културни ценности от национално
значение има в с. Поликраище (9 обекта). Останалите шест обекта се намират в гр. Горна
Оряховица и гр. Долна Оряховица. Сред обектите обявени за НКЦ от национално значение,
освен крепостта „Ряховец“ край с. Първомайци, са Куцаровата, Бабонковата, Ганчовата, Просениковата, Тодоровата и Удворевската могили в с. Поликраище, къщите на Иван Чушков и
Иван Иванов Паунов, развалините при църквата „Свети Никола“ и старото селище в м. „Джукарите“ в гр. Долна Оряховица и къщата на Иван Костадинов Калчев и къщата на Хараламби
Стоянов в гр. Горна Оряховица.
Военните паметници са съществена част от недвижимото културно наследство на общината.
По данни от регистъра на Националния военноисторически музей те са общо 12 на брой и са
разположени в гр. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица и селата Върбица, Крушето, Поликраище, Правда, Първомайци, Стрелец и Янтра.
4.10.2 Туризъм
Туристическият потенциал, с който разполага общината, освен благоприятното географско
местоположение и транспортен достъп, включва природни и антропогенни ресурси.

Природните ресурси обхващат:
- четири защитени зони по Натура’2000: „Река Росица“, „Река Янтра“, „Търновски
височини“ и „Беленска гора“;
- две защитени местности -„Джолунгьол“ и „Божур поляна“;
- Лесопарк „Камъка“;
- Екопътека „Камъка“ – от м. „Чуруковец“ до хижа „Божур“;
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Екопътека от с. Правда до м. „Червен бряг;
велопътека от м. „Детски кът“ до хижа „Божур“.

Антропогенните ресурси включват отбрани обекти от недвижимото културно наследство на
общината:
- Манастир „Св. Пророк Илия”, който се намира на 1 km, югозападно от Горна
Оряховица;
- Църквите „Св. Атанасий Велики” и „Св. Георги Победоносец”, „Успение на Пресвета
Богородица”, „Св. Никола”; „Св. Троица” в гр. Горна Оряховица,
- Църквите „Свети Димитър” в с. Правда и „Св. Марина” в с. Поликраище;
- Църквите „Възнесение Господне” в с. Първомайци; „Св. Богородица” в с. Горски долен
Тръмбеш; „Св. Иван Рилски” в с. Горски горен Тръмбеш;
- Неолитното селище в областта „Червен бряг”, с. Правда;
- Крепостта „Ряховец”, разположена на 3 km западно от град Горна Оряховица;
- Крепостта „Калето”, намираща се в близост до с. Горски горен Тръмбеш.
Туристическа инфраструктура на общината към 2019 г. е представена от общо 8 места за
настаняване (без поименно идентифициране) с общо 251 легла. Обектите за настаняване са:
o Хотел – 1;
o Семейни хотели – 4;
o Самостоятелни стаи – 2;
o Хижа „Божур” с 43 легла;
Заведенията за хранене и развлечения са:
o Ресторанти, механи – 18 бр.;
o Пицарии и други заведения за бързо обслужване – 66 бр.;
o Барове – 14 бр.;
o Кафе–аперитиви, кафене, сладкарници и др. – 76 бр.;
o Пивници – 22 бр.
Основна част от заведенията са в гр. Горна Оряховица – 139 бр., в гр. Долна Оряховица – 5
бр., с. Първомайци – 9 бр., в с. Поликраище – 11 бр., в с. Драганово – 9 бр. и в останалите
населени места – 23 бр.
Устроена е и Алея за пешеходен туризъм - от разклона на ул. „Мано Тодоров” до манастира
„Св. Пророк Илия”.
4.11 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ

Проследяването на демографските процеси и здравното състояние на населението е едно от
важните изисквания за определяне на здравно-демографския потенциал на общините при
реализацията на ОУП.
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Проучването на здравното състояние на населението на община Горна Оряховица се извърши
чрез демографски показатели и сравнителна характеристика на здравните данни с
показателите за цялата област Велико Търново и страната. Проследени са основните
демографски показатели отделно за населението на община Горна Оряховица и общо за
цялото население на страната.
Възрастовата структура на населението (данни от последното преброяване 2011 г. и текуща
оценка за 2019г.) и разпределението по пол за община Горна Оряховица, е “застаряващ тип”,
при най-широко представителство на населението в активна трудоспособна възраст и възраст
над 65 години. Разпределението на населението по възрастови групи за община Горна
Оряховица е близко до това на цялата област Велико Търново и незначимо по-благоприятно
от средното за страната.
Таблица 14 Разпределение на населението на община Горна Оряховица
Обект и признаци

Население на община Горна
Оряховица
от тях

мъже
жени

до 19 години
20-64 години
над 65 години

При преброяване 2011г.
(брой)

Текуща оценка 2019г. (брой)

46 685

41 334

22 664 (48,5%)
24 021 (51,5%)

19 948 (48,3%)
21 386 (51,7%)

7 946 (17,0%)
29 533 (63,3%)
9 206 (19,7%)

-

Таблица 15 Разпределение на населението на област Велико Търново
Обект и признаци

Население на област Велико
Търново
от тях

мъже
жени

до 19 години
20-64 години
над 65 години

При преброяване 2011г.
(брой)

Текуща оценка 2019г. (брой)

258 494

232 568

124 936 (48,3%)
133 558 (51,7%)

112 401 (48,3%)
120 167 (51,7%)

44 176 (17,1%)
162 206 (62,8%)
52 112 (20,1%)

-

Таблица 16 Разпределение на населението на Република България
Обект и признаци

Население на Република България
от тях

до 19 години
20-64 години
над 65 години

мъже
жени

При преброяване 2011г.
(брой)
7 364 570
3 586 571 (48,7%)
3 777 999 (51,3%)
1 352 857 (14,4%)
4 650 316 (63,1%)
1 361 397 (22,5%)

Текуща оценка 2019г. (брой)
6 951 482
3 369 646 (48,5%)
3 581 836 (51,5%)
-
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Показателите за раждаемостта и общата смъртност са представени като стойност на 1000
жители и се различават значимо между населението на община Горна Оряховица и това на
цялата страна, като по-висока е общата смъртност за населението на общината. Динамиката на
раждаемостта е при понижаващи се показатели за 2017, 2018 и 2019г., като тя е по-ниска за
общината в сравнение с областта и страната.
Естественият прираст като резултативен показател между двата основни демографски
индикатора - раждаемост и обща смъртност, за тригодишния период е по-неблагоприятен и с
по-високи отрицателни стойности за населението на община Горна Оряховица, както при
сравнение с данните за област Велико Търново, така и спрямо средните данни за страната през
2019г., като последните указват за задълбочаваща се демографска криза на регионално и
национално ниво.
Таблица 17 Демографски показатели за община Горна Оряховица, област Велико Търново и цялата
страна
Година

2017г.

2018г.

2019г.

Показатели на 1000 жители
Раждаемост
Смъртност
Естествен прираст
Детска смъртност до 1г.
(на 1000 живородени деца)
Раждаемост
Смъртност
Естествен прираст

Детска смъртност до 1г.
(на 1000 живородени деца)
Раждаемост
Смъртност
Естествен прираст

Детска смъртност до 1г.
(на 1000 живородени деца)

Община Горна
Оряховица
7,6
17,6
-10,0

Област
Велико Търново
8,7
17,9
-9,2

Република
България
9,1
15,6
-6,5

9,3

6,7

8,0
16,6
-8,6

8,1
17,6
-9,5

6,4
8,9
15,5
-6,6

8,9

3,2

5,8

6,4
17,1
-10,7

7,5
17,6
-10,1

8,9
15,5
-6,6

-

7,5

5,6

Може да се обобщи, че към настоящия момент демографската характеристика на общината е
по-лоша от средната за страната, при запазена неблагоприятна тенденция и с отрицателен
естествен прираст. Поради повишаване интензитета на различни демографски процеси –
естествено и механично движение на населението, понастоящем е налице значима
отрицателна динамика на населението за община Горна Оряховица. Тенденцията към
понижаване на естествения прираст влияе неблагоприятно на демографския облик и здравните
показатели на населението в общината.
Информативни в демографско и здравно отношение са данните за смъртността по причини
от някои класове болести според МКБ-10 – един от косвените индикатори за здравния статус
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на населението. Информацията е налична общо за област Велико Търново, в която се намира и
община Горна Оряховица, с население 17,8% (2019г.) от това на областта.
Класовете болести, които в най-голяма степен са свързани с факторите на жилищната среда
са:
II клас: новообразувания;
IV клас: болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на
веществата;
IX клас: болести на органите на кръвообращението;
X клас: болести на дихателната система;
XI клас: болести на храносмилателната система;
XII клас: болести на кожата и подкожната тъкан;
XIV клас: болести на пикочо-половата система;
XVII клас: вродени аномалии.
Таблица 18 Умрели по причини за смъртта (класове болести), област Велико Търново и страната (на 100
000 души от населението)
Клас
болести
Обща
смъртност
II
IV
IX
X
XI
XII
XIV
XVII

Област
Велико
Търново

2017г.
България

Област
Велико
Търново

2018г.

България

Област
Велико
Търново

2019г.

България

1775,3

1551,6

1744,6

1544,8

1748,1

1549,4

329,5
13,3
1134,6
49,0
50,7
0,8
38,2
2,1

246,3
22,4
1017,5
64,5
54,8
0,8
21,9
1,5

336,1
14,7
1097,6
57,3
56,0
29,1
1,3

248,6
24,3
1004,2
69,3
56,2
0,7
21,9
1,4

336,6
7,7
1079,3
61,5
54,7
0,9
54,2
2,1

262,3
22,4
998,2
60,1
59,0
0,7
26,2
1,6

Общата смъртност на населението от област Велико Търново е по-висока от средната за
страната, включително по отношение на честите класове по причини - болести на органите на
кръвообращението и новообразувания. През периода 2017-2019г. смъртността е по-висока от
средната за страната по отношение болестите на пикочо-половата система. Основна причина
за умиранията са болестите на органите на кръвообращението, които са 1079,3 на 100 000 или
67.1% относителен дял. Показателя за страната за 2019 г. е съответно 998,2 на 100 000 или
64.4%. На второ място по причини за умирания са новообразуванията, които за област Велико
Търново са 336,6 на 100 000 (19,3% относителен дял). Следват болестите на
храносмилателната и дихателна системи. На тези 4 класа болести се дължат 87.6 % от всички
смъртни случаи в област Велико Търново за 2019г.
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Болестност и заболеваемост сред населението в област Велико Търново
През 2019 г. в лечебните заведения за извънболнична помощ в областта са регистрирани общо
669 976 заболявания (при 663 263 – за 2018 г., 641 779 – за 2017 г., 658 911 – за 2016 г., 623 544
– за 2015 г.), а болестността е 2 861.5 на 1000 д.н. (при 2 793.6 – за 2018 г., 2 666.4 – за 2017 г.,
2 704.5 – за 2016 г., 2 530.7 – за 2015 г.).
Новооткритите заболявания за 2019 г. са 236 080 (при 253 411 – за 2018 г., 248 132 – за 2017 г.,
265 539 – за 2016 г., 253 369 – за 2015 г.) или заболеваемост 1008,3 на 1000 д.н. (при 1067,4 –
за 2018 г., 1030,9 – за 2017 г., 1089,9 – за 2016 г., 1028,3 – за 2015 г.) (вж. долните таблици).
Водещи в структурата на болестността по класове болести за периода 2015 – 2019 година са
болестите на органите на кръвообращението (22.9% през 2019 г., 21.9% през 2018 г., 22.4%
през 2017 г., 22% през 2016 г., 21.9% през 2015 г.). На второ място са болестите на дихателната
система (16.5% през 2019 г., 17.7% през 2018 г., 17.7% през 2017 г., 17.9% през 2016 г., 18.4%
през 2015 г.). Следват болестите на пикочо-половата система (9.4% през 2019 г., 7.9% през
2018 г., 7.7% през 2017 г., 7.7% през 2016 г., 7.8% през 2015 г.).
По-различна е структурата на заболеваемостта: на първо място с 22.1% са болестите на
дихателната система, на второ място – болести на пикочо-половата система с 9.3% и на трето
място – някои инфекциозни и паразитни болести с 9.4%.
Таблица 19 Болестност и заболеваемост сред населението в област Велико Търново през 2019 г.
Болестност

№ на
класа

Ново- На 1000
НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО Регистри На 1000
души
от
Относит
открити
души от Относит
рани
МКБ-10
заболява населени елен дял заболява населени елен дял
-ния
ето
ния
ето
ОБЩО

I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII

Заболеваемост

I – XIX клас

Някои инфекциозни и паразитни болести
Новообразувания

Болести на кръвта, кръвотв. органи и отделни
нарушения, включващи имунния механизъм
Болести на ендокринната система,
разстройства на храненето и на обмяната на
веществата
Психични и поведенчески разстройства
Болести на нервната система

Болести на окото и придатъците му

Болести на ухото и мастоидния израстък

669976

2861.5

236080

1008.3

42293

180.6

6.31

21832

93.2

9.25

10896

46.5

1.63

3756

16.0

1.59

2773

11.8

0.41

676

2.9

0.29

37271

159.2

5.56

7401

31.6

3.13

13860

59.2

2.07

2459

10.5

1.04

25295

108.0

3.78

8587

36.7

3.64

48206

205.9

7.20

19059

81.4

8.07

17170

73.3

2.56

7374

31.5

3.12
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IХ
Х

ХI

ХII
ХIII
ХIV
ХV

ХVI
ХVII

Болести на органите на кръвообращението
Болести на дихателната система

Болести на храносмилателната система
Болести на кожата и подкожната тъкан

Болести на костно-мускулната система и на
съединителната тъкан
Болести на пикочо-половата система

Бременност, раждане и послеродов период
Някои състояния, възникващи през
перинаталния период

Вродени аномалии [пороци на развитието],
деформации и хромозомни аберации

Симптоми, признаци и отклонения от
ХVIII нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде
ХIX

Травми, отравяния и някои други последици
от въздействието на външни причини

Екологична оценка

153524

655.7

22.91

17734

75.7

7.51

110692

472.8

16.52

52164

222.8

22.10

27466

117.3

4.10

9254

39.5

3.92

24399

104.2

3.64

13415

57.3

5.68

48560

207.4

7.25

21010

89.7

8.90

52954

226.2

7.90

22228

94.9

9.42

3169

13.5

0.47

404

1.7

0.17

232

1.0

0.03

134

0.6

0.06

1313

5.6

0.20

345

1.5

0.15

25485

108.8

3.80

12149

51.9

5.15

24418

104.3

3.64

16099

68.8

6.82

Таблица 20 Болестност и заболеваемост сред населението в област Велико Търново през 2018 г.
Болестност

№ на
класа

Ново- На 1000
НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО Регистри На 1000
души
от
Относит
открити
души от Относит
рани
МКБ-10
заболява населени елен дял заболява населени елен дял
-ния
ето
ния
ето
ОБЩО

I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII

Заболеваемост

I – XIX клас

Някои инфекциозни и паразитни болести
Новообразувания

Болести на кръвта, кръвотв. органи и отделни
нарушения, включващи имунния механизъм
Болести на ендокринната система,
разстройства на храненето и на обмяната на
веществата
Психични и поведенчески разстройства
Болести на нервната система

Болести на окото и придатъците му

Болести на ухото и мастоидния израстък

663263

2793.6

253411

1067.4

48055

202.4

7.25

28119

118.4

11.10

10733

45.2

1.62

3911

16.5

1.54

2431

10.2

0.37

711

3.0

0.28

35463

149.4

5.35

6604

27.8

2.61

14004

59.0

2.11

2367

10.0

0.93

25313

106.6

3.82

8645

36.4

3.41

45830

193.0

6.91

19370

81.6

7.64

16278

68.6

2.45

7470

31.5

2.95
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IХ
Х

ХI

ХII
ХIII
ХIV
ХV

ХVI
ХVII

Болести на органите на кръвообращението
Болести на дихателната система
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145093

611.1

21.88

17699

74.5

6.98

117100

493.2

17.66

59464

250.5

23.47

26042

109.7

3.93

9999

42.1

3.95

24582

103.5

3.71

14163

59.7

5.59

46854

197.3

7.06

21572

90.9

8.51

52073

219.3

7.85

22810

96.1

9.00

3192

13.4

0.48

458

1.9

0.18

265

1.1

0.04

224

0.9

0.09

1428

6.0

0.22

325

1.4

0.13

25419

107.1

3.83

12848

54.1

5.07

23108

97.3

3.48

16652

70.1

6.57

Болести на храносмилателната система
Болести на кожата и подкожната тъкан

Болести на костно-мускулната система и на
съединителната тъкан
Болести на пикочо-половата система

Бременност, раждане и послеродов период
Някои състояния, възникващи през
перинаталния период

Вродени аномалии [пороци на развитието],
деформации и хромозомни аберации

Симптоми, признаци и отклонения от
ХVIII нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде
ХIX

Травми, отравяния и някои други последици
от въздействието на външни причини

Таблицата по-долу представя наличните към 2019г. данни за дейността на лечебните
заведения за първична извънболнична медицинска и дентална помощ за територията на
община Горна Оряховица, при сравнение с общите данни за област Велико Търново.
Таблица 21 Лечебни заведения за първична медицинска и дентална извънболнична помощ по общини в
област Велико Търново през 2019 г.

община
Община Г. Оряховица
в т.ч. в градовете
в селата

Общо област Велико Търново
В т.ч. в градовете
в селата

Брой по здравна карта
2018 г.

Брой регистрирани в РЗИ
(титуляри, без наети лица)
В инд. практики
В групови практики

лекари
29

дентални
43

лекари
24
18
6

дентални
34
32
2

лекари
2
2
0

дентални
3
3
0

162

242

103

173

38

30

72

159

36

28

31

14

2

2

На територията на община Горна Оряховица първичната извънболнична медицинска помощ
се осъществява от общо 26 практики за медицинска и 37 практики за дентална помощ.
Осигуреността на населението на общината със специалисти в извънболничната медицинска
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помощ е под определения брой по здравна карта, но към момента задоволява потребностите на
населението.
Специализираната извънболнична медицинска помощ се осъществява от 33 индивидуални
практики и от три медицински центъра. Диагностично-консултативния център е един,
разположен в общинския център гр. Горна Оряховица.
Таблица 22 Лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ и хосписи по общини към
31.12.2019 г.
Община

Горна
Оряховица
Общо област
Велико Търново:

ИПСМП

ИПСДП

ГПСМП

МЦ

МДЦ

ДКЦ

ДЦ

СМДЛ СМТЛ Хосписи

33

-

-

3

-

1

-

6

3

-

132

2

1

27

-

3

2

17

18

1

Болничната помощ в общината се осъществява от МБАЛ „Св. Иван Рилски” Горна Оряховица
– общинска болница, която обслужва пряко общини Горна Оряховица, Лясковец и Стражица с
население общо 64 705 души.
4.12 МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Материалните активи на общината обхващат съществуващите обекти на:
- жилищния сектор;
- социалната инфраструктура;
- транспортната инфраструктура;
- туристическата инфраструктура;
- техническата инфраструктура;
- инфраструктурата за предпазване от предвидими природни бедствия.
4.12.1. Материални активи на жилищния сектор към 2011 год.
Материалните активи на жилищния сектор са показани на долните таблици:
Таблица 23 Материални активи на жилищния сектор – тип сгради
Населено място
Община общо
Градове общо
гр. Горна Оряховица
гр. Долна Оряховица
Села общо
с. Върбица
с. Горски Горен Тръмбеш
с. Горски Долен Тръмбеш
с. Драганово
с. Крушето
с. Паисий

Жилищни сгради
12 027
5 184
3 820
1 364
6 843
535
207
231
1 364
512
139

Жилища
22 838
16 046
14 579
1 467
6 792
535
207
231
1 375
469
140

Вили
96
96
96
-
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с. Писарево
с. Поликраище
с. Правда
с. Първомайци
с. Стрелец
с. Янтра
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363
1 075
328
1 350
381
351

364
1 084
331
1 323
382
351

-

Таблица 24 Материални активи на жилищния сектор – жилищни помещения и площ
Населено място

Община общо
Градове общо
гр. Горна Оряховица
гр. Долна Оряховица
Села общо
с. Върбица
с. Горски Горен Тръмбеш
с. Горски Долен Тръмбеш
с. Драганово
с. Крушето
с. Паисий
с. Писарево
с. Поликраище
с. Правда
с. Първомайци
с. Стрелец
с. Янтра

Жилища
22 838
16 046
14 579
1 467
6 792
535
207
231
1 375
469
140
364
1 084
331
1 323
382
351

Жилищни помещения
Общо
90 580
61 523
55 129
6 394
29 057
2 258
874
888
5 803
1 819
580
1631
4 893
1 422
6 127
1 425
1 337

Стаи
72 956
48 666
43 458
5 208
24 290
1 815
777
820
5 044
1 488
550
1 371
3 959
1 136
5 044
1 183
1 103

Полезна площ
Общо
Жилищна
1 847 964
1 426 378
1 298 422
1 005 859
1 172 150
907 143
126 272
98 716
549 542
420 519
41 872
30 105
13 485
10 155
14 157
10 977
107 614
81 838
37 229
28 500
11 264
9 650
28 483
22 847
96 214
73 112
28 483
21 338
117 214
92 465
25 291
19 098
27 736
20 434

4.12.2. Материални активи на социалната инфраструктура
4.12.2.1. Образование и обучение
o Целодневни детски градини – 10;
o Седмична детска градина – 1;
o Обединени детски заведения – 2;
o Основни училища – 9;
o Средни общообразователни училища – 2;
o Професионални гимназии – 6;
o Общински детски център – 1.
4.12.2.2. Здравеопазване
o Детски ясли – 2;
o Индивидуални практики за първична медицинска помощ – 26;
o Индивидуални практики за първична помощ по дентална медицина – 39;
o Групови практики за първична медицинска помощ – 2;
o Групова практика за първична помощ по дентална медицина – 1;
o Индивидуални практики за специализирана медицинска помощ – 60;
o Медицински центрове – 2;
o Диагностично-консултативен център – 1;
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Самостоятелни медико-диагностични лаборатории – 5;
Самостоятелна медико-техническа лаборатория – 4.
Многопрофилна болница за активно лечение – 1;
Център за спешна медицинска помощ – 1;
Аптеки – 15;
Дрогерии – 2.

4.12.2.3. Социални дейности
o Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – 1;
o Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – 1;
o Приют - гр. Горна Оряховица – 1;
o Център за обществена подкрепа с капацитет 40 места – 1;
o Център за обществена подкрепа за деца с капацитет 30 места – 1;
o Център за временно настаняване – 1;
o Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – 1;
o Защитено жилище за лица с умствена изостаналост с капацитет 8 човека – 1;
o Дневен център за деца с увреждания – 1;
o Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 1;
o Клубове на пенсионера – 18.
4.12.2.4. Културни дейности
o Градска художествена галерия – 1;
o Общинска библиотека – 1;
o Исторически музей – 1;
o Читалища – 15;
o Младежки домове – 2.
4.12.2.5. Спорт
o Градски стадион с 8 хил. места – 1;
o Спортна зала с 600 места и анекси – 1;
o Тенис кортове – 2;
o Мини плувни басейни – 3;
o Футболни терени в селата – няма данни.
4.12.3. Материалните активи на туристическата инфраструктура включват:
Места за настаняване:
o Хотел – 1;
o Семейни хотели – 4;
o Самостоятелни стаи – 2;
o Хижа „Божур” с 43 легла;

Заведенията за хранене и развлечения:
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Ресторанти, механи – 18 бр.;
Пицарии и други заведения за бързо обслужване – 66 бр.;
Барове – 14 бр.;
Кафе–аперитиви, кафене, сладкарници и др. – 76 бр.;
Пивници – 22 бр.

4.12.4. Материални активи на транспортната инфраструктура
4.12.4.1. Пътна инфраструктура
o Първокласни пътища – 10.286 km;
o Второкласни пътища – 12.696 km;
o Третокласни пътища – 48.535 km;
4.12.4.2. Инфраструктура на железопътния транспорт
o ЖП гари – 4 (пътнически, товарна и разпределителна) с 90 km коловозно развитие;
o ЖП спирки – 3 бр.;
o Открит релсов път, електрифициран – 33.4 km;
o Обходни жп маршрути – 20 km;
4.12.4.3. Инфраструктура на въздушния транспорт
o Гражданско летище с писта 2450/45 m и 5 стоянки – 1.
4.12.5. Материални активи на техническата инфраструктура
4.12.5.1. Водоснабдяване
o Довеждащи (външни) водопроводи - 89 000 m;
o Вътрешни водопроводни мрежи – 292 431 m;
o Водоизточници – 10 бр.;
o Помпени станции – 27 бр.;
o Напорни резервоари – 14 бр.
4.12.5.2. Канализация
o Канализационна мрежа – 104.5 km, вкл. 19.4 km главни колектори;
o Помпени станции – 2 бр.;
o Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води – 1 бр.
4.12.5.3. Eнергийна инфраструктура
o Подстанции 110 kV/20 kV – 1 бр.;
o Трансформатори 110 kV/20 kV – 2 бр.;
o Трансформатори 20 kV/400 V– 310 бр.;
o Трафопостове – 290 бр.;
o Въздушни ел-проводи 20 kV – 267.63 km;
o Кабелни ел-проводи 20 kV – 93,53 km.
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4.12.6. Материални активи на инфраструктурата за предпазване от предвидими природни бедствия
4.12.6.1. Защитни съоръжения за предпазване от наводнения:
o Диги – няма данни;
o Насипи – няма данни.
4.12.6.2. Укрепителни мероприятия за ограничаване и предотвратяване на свлачищни
процеси:
o в гр. Горна Оряховица – пилоти с разтвори и подпорни стени;
o в гр. Долна Оряховица – подпорна стена и дренажни канали;
o в с. Стрелец – пилоти, канавки и дренаж.
5. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ
5.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

По-нататъшното развитие на територията на община Горна Оряховица без общински Общ устройствен план, освен че би представлявало нарушение на Закона за устройство на територията, би било сериозна пречка за модернизацията на техническата й инфраструктура – реконструкция и доизграждане на водопроводните системи и изграждане на канализация. Не биха
били създадени устройствени условия, чрез определяне на подходящи локализации за инвестиции в преработваща промишленост и логистиката за стимулиране икономическото развитие
на общината, за формиране на рекреационни и спортни зони като инфраструктура за развитие
на различни форми на устойчив туризъм. Културното и природното й наследство би останало
неоползотворено. Липсата на одобрен и действащ Общ устройствен план би лишило общината
от възможността да ползва финансови средства от фондовете на Европейския съюз.
Таблица 25 Оценка на развитието на компонентите и факторите на околната среда без прилагането на
плана
Аспекти
Климат, КАВ
Води

Биоразнообразие

Очаквано развитие на компонентите без прилагане на плана
Възможно влошаване на качествата на атмосферния въздух, основно от
транспортната дейност и от развитие на производствени функции на случаен
принцип, вкл. нетипични за региона
Ще се влоши качеството на водоснабдяването, поради лошо състояние на част от
водопроводната мрежа, лоша експлоатация или неизградени СОЗ
Етернитовите водопроводи и влошаването качествата на питейните водоизточници
увеличават рискът за човешкото здраве
Липсата на канализационни мрежи и ЛПСОВ, използването на септични ями,
безразборното изхвърляне на отпадъци от домакинствата и недостатъчното
обезопасяване на бившите сметища ще влошат качественото състояние на водите
Неизградена система за събиране и пречистване на отпадъчните води от нови
урбанизирани територии и/или зони за рекреация, ще влоши състоянието на
повърхностните и плитките подземни води
Точковите и/или дифузни източници на замърсяване ще се запазят или увеличат,
което ще доведе до влошаване на качествата на повърхностните и подземните води
Наводненията ще продължат да нанасят материални щети на населените места,
индустриалните зони, обектите на отдиха и др.
Влошаване на качествените и количествени параметри на повърхностните водни
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тела ще се отразят директно на флората и фауната в тях и ще повлияят негативно на
биоразнообразието в района
Вероятност от нарушаване на местообитания вследствие безконтролна урбанизация
Евентуално активизиране на проявените и/или на възникване на нови свлачищни
процеси и явления. в резултат както на естествени климатични фактори, така и на
техногенно въздействие
Инфилтриране на замърсени отпадъчни води от съществуващи изгребни и попивни
ями, нерегламентирани сметища и замърсяването с битови и други отпадъци ще
продължи
Ще продължи нерегламентирано отнемане на разполагаеми ресурси от подземни
водни тела при експлоатацията на съществуващи водовземни съоръжения без
разрешителни за водовземане
Възможно е замърсяването с различни видове отпадъци, химични вещества,
странични продукти и др. да продължи; недостатъчно ползване на земеделските
земи за селскостопанско производство поради липса на поливно земеделие
Възможно намаляване относителния дял на ландшафтите с висока естествена
устойчивост в резултат от случайно и безконтролно антропогенно усвояване
Разработването на многобройни или големи баластриери в речните легла и стари
корита ще влошат ландшафтните характеристики на повърхностните водни тела
Без промяна по отношение управлението на отпадъците

Транспортната инфраструктура и свързаните с нея въздействия, при липсата на
конкретни устройствени решения, ще продължи да въздейства неблагоприятно
върху качеството на околната среда
Не са регистрирани отклонения от обичайно измерваните стойности за
радиационното състояние спрямо предходни години
Нейонизиращите лъчения имат локално въздействие и са свързани с развитието на
предавателната мрежа на мобилните оператори, кабелните телевизии с техните
ретранслатори и частично от някои радиостанции; не са установени вредни
въздействия върху хората
Потенциала на културно-историческото наследство като обект на познавателния и
културен туризъм се нуждае от по-нататъшно развитие вкл. със средствата на
устройственото планиране

5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ
ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ. ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ АСПЕКТИТЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА.
СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА. РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ

5.2.1 Характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат
значително засегнати
Общата концепция на ОУПО го определят като планов документ, насочен като цяло към
екологосъобразно устройство на общинската територия. Ориентиран е към ограничаване на
неблагоприятните последствия от досегашната урбанизация на територията и осигуряване на
условия за по-нататъшно социално-икономически мотивирано протичане на урбанизационния
процес. Във връзка с реализиране на дейностите по заложените в ОУПО устройствени условия
за реконструкция и разширение на съществуващите водопроводни системи, с оглед
намаляване до минимум загубата на питейни води, за изграждане и/или доизграждане на
канализационни мрежи, за жилищно, промишлено, транспортно и друго строителство, за
въвеждането на режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от Закона за
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устройство на територията и пр., територии и зони, които има вероятност да бъдат засегнати
ще са:
 Територии, обявени за извличане на вода, предназначена за човешка
консумация:
В изпълнение на изискванията от Директива 2000/60/ЕС и Директива 98/83/ЕС за качеството
на водите, предназначени за консумация от човека, транспортирани в Закона за водите:
- всички подземни водни тела, части от които попадат на територията на община Горна
Оряховица, описани в т.4.5.2 в таблична форма, са определени като зони за защита на водите,
от които се извлича вода за консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 m³ или
служат за водоснабдяване на повече от 50 човека, съгласно чл. 7, т. 1 на Директива 2000/60ЕС
и чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите;
- учредените и предстоящи за учредяване санитарно-охранители зони около
водовземните съоръжения от подемни води за питейно-битово водоснабдяване, посочени
т.4.5.2 в таблична форма, в които нормативно са въведени ограничения и забрани за
опазването им, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 и ал. 5 от Закона за водите.
Необходимо е осъществяване на процедури за получаване на разрешителни за водовземане по
изискванията в Наредба № 1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води и за
учредяване на СОЗ за всички водоизточници съгласно изискванията в Наредба № 3/16.10.2000
г за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване, и експлоатация на санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди.
 Води, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от
земеделски източници и уязвими зони
В
актуализирания
регистър
на
нитратно
уязвимите
зони
по
Заповед
№ РД-660/28.08.2019 г на министъра на околната среда и водите в обхвата на община Горна
Оряховица като замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източвици са
определени подземните водни тела: „Порови води в Кватернера- р. Янтра“ с код
BG1G0000Qal020, „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“ с код BG1G00000K1040 и
„Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051, описани по-горе в
табличен вид.
Като уявима зона за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е
определена цялата територия на община Горна Оряховица.
Всички предвиждани дейности следва да се съобразяват с изискванията в Заповед № РД 09222/27.02.2020 г на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на Програма
от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати от
земеделски източници и в уязвимите зони.
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 Територии, свързани с опазване на биоразнообразието
В свое писмо с изх.№1254/15.05.2018г. РИОСВ-Велико Търново уведомява, че ОУПО има
вероятност да окаже отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на
опазване в защитени зони BG0000213 „Търновски височини“, BG0000231 „Беленска гора“,
BG0000609 „Река Росица“ и BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, като в тази връзка е изготвен Доклад за оценка
степента на въздействие върху предмета и целите на опазване в посочените защитени зони,
който е неделимо приложение от настоящата Екологична оценка.
5.2.2. Взаимовръзки между аспектите без прилагане на плана
Почти директна и много значима е връзката повърхностни/подземни води, поради което
опазването на реките/езерата и техните водосбори от замърсяване, осушаване и други
негативни антропогенни и морфологични и хидроморфологични въздействия е от особено
важно екологично значение. Друга важна връзка за поддържане на повърхностните води в
добро количествено състояние е поддържането на горските земи във водосборите им.

Опазването на количественото и качествено състояние на повърхностните води е от значение
за развитието на всяка територия и особено за водовземанията за различни стопански цели.
За обектите на отдиха следва да има осигурена необходимата инфраструктура за
водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води.
Запазването на ландшафтните характеристики на всички повърхностни водни тела има
съществено влияние върху развитието на отдиха и туризма, като не бива да се допуска
прекомерно осушаване на речните легла.
5.3 СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА. РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ

Анализът на съществуващите екологични проблеми показа следното:

По отношение на повърхностните води, формиращи се на или преминаващи през
територията на общината, най-съществен екологичен проблем е замърсяването на водите на
реките с отпадъчни води от населението и производствата.

Повърхностните води се замърсяват от нерегламентирани зауствания, използването на
попивни или септични ями с недостатъчна водоплътност, нерегламентираните и
необезопасени депа за отпадъци и от дифузните източници на замърсяване от селското
стопанство.
Заплаха за повърхностните водни тела и непрекъснатостта на речните течения и речните
ландшафти представлява прекомерният добив на баластра.
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Друг значим проблем е застрояването в заливаемите части на речната тераса, което
възпрепятства естествения процес на образуване на речни разливи и свързаното с него
подхранване на подземните води, размножаване на рибите и поддържане на естественото
биоразнообразие. Този тип застрояване повишава рискът от наводнения и унищожаване на
изградените материални активи.
 По отношение на водоснабдяването - всички населени места са водоснабдени;
наличната питейна вода е достатъчна за задоволяване на нуждите на населението и бъдещото
развитие на територията, но има много големи загуби по водопроводната мрежа. Налице са
проблеми като наличие на етернитови водопроводи и загуби на вода и необходимост от
реконструкция на питейните водоизточници, както и актуализация на СОЗ.
 По отношение на канализацията и на пречиствателните станции и съоръжения,
настоящите екологични проблеми са свързани, с липсата на напълно изградена
канализационна система довеждаща до ПСОВ и премахване на съществуващите септични и
попивни и тяхното заменяне с водоплътни индивидуални съоръжения и/или подходящи ПС.
 По отношение на подземните води - съществуващите екологични проблеми
произтичат от обстоятелството, че приповърхностния слой на безнапорните подземните водни
тела не е защитен от антропогенни въздействия, които влияят върху количественото и
химичното им състояние. Основни са:
■ Точкови източници на замърсяване:
- промишлени инсталации с издадени комплексни разрешителни;
- значими зауствания на битови отпадъчни води - градски канализации и ГПСОВ;
- селскостопански обекти - складове за торове и пестициди (в гр. Долна Оряховица).
- депа за отпадъци (общинско депо в землището на с. Първомайци);
В
„План
за
управление
на
речните
басейни
в
Дунавски
район
2016-2021 г“ е установено, че в риск да не постигнат добро състояние от точкови източници на
замърсяване (повлияната площ от точкови източници е >33 % от разкритата площ на
подземното водно тяло) са оценен подземни водни тела тяло „Карстови води в Централния
Балкан“ с код BG1G0000TJK045 и „Карстови води в Разградска формация“ с код
BG1G000K1hb050.
■ Дифузни източници на замърсяване:
- селско стопанство (обработваема земя, трайни насаждения, пасища, хетерогенни
селски стопанства);
- населени места без изградена канализация;
- участъци за добив на подземни богатства (кариера „Попинец“);
Най-висок процент от видовете дифузни източници на замърсяване на ПВТ в териториалния
обхват на ДР е зает от селското стопанство, отчасти от населените места без изградена
канализация.
В
„План
за
управление
на
речните
басейни
в
Дунавски
район
2016-2021 г“ е установено, че в риск да не постигнат добро състояние от дифузни източници

140

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

на замърсяване (съотношение на засегната площ, спрямо общата разкрита площ на водното
тяло > 75% ) са оценен подземни водни тела тяло „Порови води в Кватернер р. Янтра“ с код BG1G0000Qal020, „Порови води в Кватернер - между реките Осъм и Янтра“ с
код BG1G0000Qpl026 и „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“ с код BG1G00000K1040.
■ Натиск от водовземане:
В община Горна Оряховица не се осъществява значително водовземане от подземни води с
експлоатационен индекс над 40 %, но в подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-р.
Янтра“ с код BG1G0000Qal020 при Първомайци - Горна Оряховица е идентифициран участък
с експлоатационен индекс около 57 %.
 По отношение на земните недра
Съществуващите екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че земните недра са
подложени както на естествени, така и на антропогенни въздействия, включващи механично
нарушаване на приповърхностния слой от ерозия, изкопни и насипни работи за жилищна,
комунална, транспортна и друга строителна дейност, замърсяване с отпадъчни води от
септични ями, с нефтопродукти и други опасни вещества при пътно-транспортни
произшествия и пр.
6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО,
ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНА ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ
ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА
6.1 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУПО С ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ

Предвид обстоятелството, че значителна част от международните документи /споразумения,
конвенции, директиви и др./ са ратифицирани от Р България, респ. основните им изисквания
са транспонирани в националната законова и нормативна уредба по околна среда, тук ще
бъдат анализирани целите на опазване на околната среда в следните документи, които в найголяма степен отразяват връзките на тези цели с устройственото планиране - Национална
стратегия по околна среда и Национална програма за развитие на България 2030.
Таблица 26 Предвиждания на ОУПО с отношение към постигане на национални цели
Цели в НСОС
1. Намаляване и предотвратяване на последиците
от изменението на климата и чиста енергия - със
специфични цели: намаляване растежа на емисиите от
парникови газове, адаптиране към промените на климата, постигане на устойчиво екологосъобразно развитие на енергетиката в страната
2. Осигуряване на достатъчно по количество и с
добро качество вода – със специфични цели:
осигуряване на добро състояние на повърхностните
води, на добър екологичен потенциал на изкуствените
и силно модифицирани водни тела, осигуряване на
вода с необходимото количество и качество за населението; възприемане на водите като елемент от

Предвидени устройствени решения
ОУПО не съдържа конкретни решения, свързани с
постигането на тази цел.

Планът съдейства за постигане на тази цел със следните си проектни предвиждания:
- за подобряване на питейното водоснабдяване:
o реконструкция на водопроводните мрежи,
вкл. поетапна подмяна на амортизираните
им участъци;
- за ликвидиране замърсяването на реките и почвата
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националната сигурност, въвеждане на интегрирано
управление на водите и крайбрежните зони в Черноморския басейнов регион

3. По-здравословна околна среда за по-добро
качество на живот – със специфични цели:
намаляване на здравния риск от замърсяване на околната среда; достигане на общоевропейски норми за
КАВ, прекратяване употребата на вещества, нарушаващи озоновият слой, предотвратяване и намаляване
на шума в населените места; устойчиво управление на
почвите, възстановяване на увредени почви
4. Насърчаване на устойчиво потребление – със
специфични цели: разширяване използването на
екологосъобразни технологии, устойчиво управление
и рационално ползване на земните недра и подземни
богатства, ограничаване натоварването върху околната
среда от дейностите по търсене/проучване добив, преработка на полезни богатства; устойчиво управление
на отпадъците, устойчиво развитие на транспортната
система, на селското стопанство, на горите, намаляване натиска върху околната среда от туристическия
сектор и развитие на устойчив туризъм
5. Ограничаване и спиране загубите на биологично
разнообразие – със специфични цели: устойчиво
управление на биологичното разнообразие, опазване
на местообитания и видове с европейско и национално
значение от НЕМ и извън нея
6. Формиране на нови модели на поведение на
обществата,
щадящи
околната
среда
и
съдействащи за устойчивото развитие, както и
осигуряване на по-качествена информация и
мониторинг за околната среда

Екологична оценка

с отпадъчни води от урбанизираните територии:
o поетапно изграждане на канализационни
системи във всички населени места със
съответни групови ПСОВ:
o постепенно премахване на попивните ями
и преминаване към черпателни септични
ями.
Планът съдейства за постигане на тази цел със следните си проектни предвиждания:
- по-нататъшно газифициране на гр. Горна
Оряховица и поетапно газифициране на големите
села;
- за намаляване на шума в населените места се предвижда изграждане на обходни пътища на град
Горна Оряховица и селата Правда, Първомайци и
Поликраище.
Планът съдейства за постигане на тази цел със следните си проектни предвиждания:
- доизграждане на общинската пътна мрежа за подобряване на напречните връзки между селата и
подобряване обслужването им с обществен транспорт.
- териториално насочване на курортните и
рекреационни зони, намаляващо стихийното
урбанизиране.
Планът съдейства за постигане на тази цел със следните си проектни предвиждания:
- гарантиране охранния режим на защитените територии и защитените зони чрез недопускане на нова
урбанизация, която да оказва значимо негативно
въздействие върху тях;
- изграждане на нови озеленени площи за широко
обществено ползван (50.67 ха).
От позициите на устройствените решения на ОУПО не
може да се търси връзка с тази цел.

Посочените приоритети и мерки на ОУПО имат за цел да илюстрират онези аспекти на плана,
които допринасят за постигане на националните цели по околна среда, илюстрират
възможностите на територията и изключват детайли, имайки предвид стратегическия характер
на документа. Текстовете по-долу отразяват предвиждания на проекта на плана и нямат за цел
да препоръчва конкретни мерки или да поставят изисквания към ОУПО.
 Националната програма за развитие “България 2030”
Стратегическите цели на НПРБ 2030 са:
1. Иновативна и интелигентна България
2. Зелена и устойчива България
3. Свързана и интегрирана България
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4. Отзивчива и справедлива България
5. Духовна и жизнена България
От тринадесетте приоритета на Националната програма, за устройственото планиране на
община Горна Оряховица от съществено значение са следните седем:
- Политиката в областта на интелигентната индустрия ще цели стимулиране на процеса
на цифровизация на реалната икономика;
- Кръгова и нисковъглеродна икономика, чиято основна цел е повишаването на
ресурсната, и в частност енергийната производителност, при следване на принципите на
кръговата икономика и стимулиране внедряването на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и
безотпадни технологии;
- Чист въздух и биоразнообразие, чиято основна цел ще бъде подобряване качеството
на атмосферния въздух и в частност - намаляване на концентрацията на фини прахови частици
(ФПЧ). Специален фокус на политиката ще остане и опазването и поддържане на богатото
биологично и ландшафтно разнообразие на страната и регионите й;
- Устойчиво селско стопанство - основната цел на този приоритет ще е развитието на
интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство, който да гарантира
продоволствената сигурност на населението;
- Транспортна свързаност, чиято основна цел ще продължи да бъде осигуряването на
по-добра свързаност между и достъпност на населените места в страната;
- Цифрова свързаност - основен фокус на политиката ще бъде изграждането на модерна
и сигурна цифрова инфраструктура, като основа за предлагане на повече услуги чрез цифрово
управление и сътрудничество;
- Местно развитие – целта на приоритета ще е оползотворяването на идентифицирания
местен потенциал за развитие, както и адресиране на местните проблеми и предизвикателства;
- Култура, наследство и туризъм - основната цел на приоритета ще е развитие и
съхранение на културното богатство и оползотворяването на потенциала му като инструмент
за социално сближаване, стимулиране на творческата и иновативна мисъл, както и за
генериране на икономически ползи.
6.2 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУПО С ПОСТИГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕЛИ

Предвижданията на ОУПО спомагат за постигане на международните цели за опазване на
природното наследство и околната среда, през призмата на НАТУРА 2000 и изпълнението на
различни Директиви /Рамковата директива за управление на водите, Директивата за
изграждане на ПСОВ и др./.
Рамковата Директива за водите, въвежда нов подход в управлението на водите чрез
екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи структурата и функционирането на
водните екосистеми. Съгласно тази директива, основните принципи при опазване на водите
са:
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 недопускане заустването на непречистени отпадъчни води във водни обекти –
изкуствени и естествени водоприемници, което се постига чрез:
- чрез интегрирано управление на водите в съчетание с останалите компоненти на
околната среда;
- осъществяване на ефективен контрол при управление на отпадъчните води и
прекратяване на замърсяванията;
- недопускане на нови източници на отпадъчни води да се въвеждат в експлоатация и
заустват без пречиствателни съоръжения и непречистени;
- провеждане политика на реконструкция на стари и неефективни пречиствателни
съоръжения на предприятията, заустващи отпадъчни води с качества над определените норми;
- спазване условията в разрешителните.
 усъвършенстване и спазване на институционалната система за мониторинг и контрол,
гарантиращо добро състояние на отпадъчните води и повърхностните водни обекти, което се
постига чрез подобряване на контролния мониторинг на обектите с отпадъчни води и повишен
капацитет на екологичния статус;
 реализиране задълженията на Плановете за управление на речните басейни – ПУРБ,
като основен планов документ за интегрирано управление на водите.
Предприетите в ОУПО мерки за по отношение канализационната система ще подпомогнат
изпълнението на международните документи за опазване на околната среда и посочените погоре принципи.
 Политиката по изменение на климата се регулира чрез Закон за ограничаване
изменението на климата (ЗОИК) /ДВ, бр.22/11.03.2014/. като предмет на внимание са
обществените отношения, свързани със:
1. провеждане на държавна политика по ограничаване изменението на климата;
2. прилагане на механизмите за изпълнение на задълженията на Република България по
Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и Протокола от Киото
към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата;
3. функционирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ);
4. функционирането на Националната система за инвентаризация на емисиите на вредни
вещества и парникови газове в атмосферата;
5. прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ);
6. администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на
парникови газове (НРТКЕПГ);
7. мерките за намаляване емисиите на парникови газове от използваните течни горива и
енергия за транспорта;
8. изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение №406/2009/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009г, относно усилията на държавите членки
за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на
ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.;
9. функционирането на схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ).
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Във връзка с горното е разработена Национална стратегия и План за действие за
адаптиране към изменението на климата, която задава рамка за действия за адаптиране
към изменението на климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира
и потвърждава необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и на
секторно ниво. Включените са секторите Селско стопанство, Биологично разнообразие и
екосистеми, Енергетика, Гори, Човешко здраве, Транспорт, Туризъм, Градска среда и Води.
Изменението на климата се отнася до промяна в климата, дължаща се пряко или косвено на
човешката дейност, която променя състава на глобалната атмосфера и която е в допълнение
към естествената променливост на климата, наблюдавана в сравними периоди от време.
Адаптацията е процес на адаптиране към действителните или очакваните неблагоприятни
последици от изменението на климата и предприемане на подходящи действия за
предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да причинят. В
човешките системи адаптацията има за цел да намали или да избегне вредата или да използва
полезните възможности. В някои природни системи човешката намеса може да улесни
адаптирането към очаквания климат и неговите последици.
Основание за разработването на Стратегията и Плана за действие е обстоятелството, че
България се намира в един от регионите, които са особено уязвими към изменението на
климата (предимно по отношение на температурите и валежите) и от нарастващата честота на
свързаните с изменението на климата екстремни събития като суши и наводнения. Очаква се
всички сектори на икономиката да бъдат засегнати от прогнозираните промени. Тези промени
ще засегнат допълнително обществото и неговите граждани, както и икономиката като цяло.
Общите стратегически цели за АИК за страната са формулирани както следва:








Приобщаване и интегриране на АИК, което включва подобряване на политиките за
адаптиране и включването на съображенията за адаптация в съществуващите
национални и секторни планове и програми.
Изграждане на институционален капацитет за АИК, което включва изграждане на
експертни знания, обучение, база от знания, мониторинг и изследвания, за да се
осигурят и подкрепят действията за адаптиране.
Повишаване на осведомеността относно АИК, което включва повишаване на
образованието и осведомеността на обществеността по въпросите, свързани с АИК и
необходимостта от действия за адаптиране, които да бъдат изпълнени в България, за да
се постигне обществена подкрепа и участие в политиките и действията, свързани с
адаптацията.

Изграждане на устойчивост към изменението на климата, което включва укрепване
управлението на инфраструктурата и материалните активи и защита на природните
богатства, като обхваща инфраструктурата на водната система, инфраструктурата за
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енергоснабдяване, както и защита и подобряване на екосистемните услуги
(включително тези, предоставяни от горските ресурси).

За целите на този стратегически документ е разработен списък с предложени дейности за
адаптиране по всички стратегически и оперативни цели за даден сектор, които да бъдат
включени в Плана за действие за периода до 2030 г. Това включва индикативни за всяка
адаптационна дейност подробности относно размера на бюджетите и техните източници;
приоритетите (в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план); продължителността;
очакваните резултати; показателите за мониторинг и отговорните институции. За всеки сектор
е разработен и по-кратък списък с краткосрочни действия с най-висок приоритет. Общите
заключения от Анализа на разходите и ползите (АРП), изготвен за вариантите за адаптиране с
акцент върху „меките“ мерки (обобщени в Секторните доклади за оценка), показват
икономиите на разходи при намаляване на потенциалните щети от изменението на климата и
икономическата ефективност на инвестициите в такива мерки.
За община Горна Оряховица вероятните въздействия от промените в климата могат да се
проявят в:
-

-

увеличен риск от засушаване, ерозия, опустиняване и засоляване на почвите;
риск от недостиг на вода за битови и производствени нужди;
загуби на генетично разнообразие;
влошаване на местообитания;
увредено биологично разнообразие, както от наводнения, така и от суши;
промяна в търсенето, осигуряването и ползването на енергия за различни нужди;
по-дълги летни и извън летни сезони;
промени в характера, начина и степента на отопляемост на различните обекти;
наводнения, засягащи ниско разположени квартали и терени, податливи на наводнения;
продължителни валежи, съчетани с повишаване нивата на подпочвени води или
проникване на отпадъчни води в тях;
неподготвеност на инженерната и транспортна инфраструктури да поемат екстремни
климатични проявления /нарушения на условията за доставка на вода, енергия,
транспорт и др./.
проява на каскадно въздействие от конкретни рискове в различните сектори.

Горното налага формулиране на различни видове мерки, вкл. такива и на ниво устройствено
планиране.
 Европейска конвенция за ландшафта – всяка страна следва законово да определи
ландшафта като съществен компонент на жизнената среда на хората, да установи и прилага
политика за ландшафта, насочена към неговата защита, управление и планиране; да установи
процедури за участие на обществеността, местните и регионални власти и други
заинтересовани страни в прилагането на политиката по отношение на ландшафта.
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 Конвенция за биологичното разнообразие – изисква да се вземат специални мерки за
възстановяване на деградирали екосистеми и осигуряване възстановяването на застрашени
видове чрез разработване и прилагане на планове и стратегии за управление.
 Конвенция за опазване на дивата флора и фауна и природните местообитания
/Бернска/ - изисква да се вземат мерки за запазването на природните местообитания на дивите
видове от флората и фауната, както и за запазването на застрашените от изчезване природни
местообитания.
 Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни /Бонска/ изисква съхраняване и възстановяване на местообитанията на мигриращи видове.
 Директива 92/43/ЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна – визира осигуряване разнообразието на видовете чрез запазване на техните природни
местообитания, както и възстановяване на благоприятното им състояние.
 Директива 2002/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002г.
относно оценка и управление на “екологичния шум”.
7. ПРОГНОЗНА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ

Прогнозата и оценката на възможните значителни въздействия върху околната среда са
непосредствено свързани с прогнозата на ОУПО и подхода на планирането към проблемите
на околната среда.
7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ПРОЕКТНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ

7.1.1. Обща концепция на плана
Общата концепция на ОУПО за пространствено развитие и устройство на общинската територия интегрира решения за:
o оразмеряване и съхраняване на територията;
o повишаване комфорта на средата за обитаване;
o структурата на територията за обитаване, за производство, за рекреация и отдих, за
комуникация и инфраструктура;
o строителните граници (в това число и терени за ново развитие), ограничители и стимулатори за териториално развитие;
o устройствени зони, защитени местности, недвижими културни ценности;
o обекти на отделните подсистеми: образование, здравеопазване, култура, обществено
обслужване;
o екологически мероприятия, изисквания за подобряване качествата на околната среда;
o трасета и съоръжения на техническата инфраструктура.

За съобразяване на решенията със спецификата на отделните части на общинската територия –
природогеографска и антропогенна, ОУПО я разделя на три териториални зони: северна,
централна и южна.
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Северната зона обхваща територията на север от АМ „Хемус”, която е с хълмист релеф.
Населените места в нея са дисперсно разположени и с нисък демографски прираст: селата
Паисий, Стрелец и на юг от автомагискралата - с. Крушето. Водещата функция на тази зона е
земеделието, тъй като преобладават земеделските земи от висока категория, които са подходящи за развитие на зърнени култури и трайни насаждения. Налице са условия за внедряване на
нови технологии за отглеждане на селскостопанска продукция. Териториалното развитие на
селищата е пердвидено да осигури терени за изграждане на обслужваща селскостопанска
инфраструктура – складиране, преработка, механизация и др.п.
Централната зона обхваща селата в средната част на общината, разположени около републикански път ІІІ-5003: Поликраище, Янтра, Драганово, Горски горен и Горски долен Тръмбеш
и Върбица. Зоната също е подходяща за развитие на земеделие, но също така и на животновъдство. И тук териториалното развитие на селищата е предвидено да осигури терени за изграждане на обслужваща селскостопанска инфраструктура – складиране, преработка, механизация и др.п.
Южната зона обхваща територията в района на общинския център - гр. Горна Оряховица,
включва и гр. Долна Оряховица и селата Първомайци и Правда и стига до подножието на
Арбанашкото плато. В тази зона, освен за по-нататъшното развитие на традиционните й функции – транспорт, промишленост и високи нива на обществено обслужване, има и много добри
условия за развитие на рекреационни дейности. С оглед на това концепцията на ОУПО
предвижда, освен формирането на интермодален логистичен център и разширяване на индустриалните зони, още и създаването на вилни зони, вкл. и върху земи по «Параграф 4”, устройването на зони за ежедневен и седмичен отдих, изграждането на туристически еко пътеки
и други елементи на туристическа инфраструктура.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Представената по-горе обща концепция на ОУПО го определя като планов документ, насочен
към социално-икономически мотивирано управление на урбанизационния процес, базирано на
собствените на общината потенциали и ресурси и към екологосъобразно устройство на общинската територия. Съмнение буди само определянето на значителната площ, предназначена
за бъдещо устройване на производствени дейности, с която се засягат качествени земеделски
земи.
7.2 КЛИМАТ И КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Оценката на тези компоненти на околната среда се извършва на база анализ на
предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на производствените
дейности, организацията на транспортно-комуникационната мрежа, съсредоточията на
селскостопанската инфраструктура, зоните за туристическа и рекреативна дейност, обектите
за търговско и друг вид обществено обслужване и др. Всички тези дейности, в качеството им
на предмет на ОУПО, представляват в по-малка или по-голяма степен интерес по отношение
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определяне въздействието им върху качествата на климата и атмосферния въздух.
Прогнозната оценка се базира на степента на подробност на плана, който от своя страна
определя само структурното предназначение на територията и режимите на устройването й.
7.2.1. Селищно развитие

 Развитие на селищната мрежа
Предвижданията на ОУПО са насочени към стабилизиране на селищната мрежа на общината,
като се поддържат местата, които заемат във функционално-йерархичната й система
отделните населени места. За целта се подкрепят както традиционните функции на всяко едно
от тях, така и се създават условия за обогатяване на функционалното им съдържание.

 Развитие и устройство на населените места
За устройството на жилищните територии в населените места са предвидени три разновидности жилищни устройствени зони:
o Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм);
o Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина (Жс);
o Жилищна устройствена зона с комплексно застрояване (Жк).
За устройството на жилищните територии във всички населени места ОУПО предвижда прилагането на разновидността Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с
малка височина (10 м) – Жм. За части от територията на гр. Горна Оряховица се предвижда
прилагането и на разновидностите Жилищна устройствена зона със средна височина застрояване (15 м) – Жс и Жилищна устройствена зона с комплексно застрояване – Жк. Функционалното съдържание и режимът на устройство и на трите разновидности са в съответствие с
разпоредбите на чл.чл. 17 – 20 от Наредба №7 на МРРБ и те се застрояват по следните нормативи:
Наименование на зоната
Жилищна УЗ с малка височина
Жилищна УЗ със средна височина
Жилищна УЗ с комплексно застрояване

Код
Жм
Жс
Жк

Пзастр (%)
20 - 60
25 - 70
20 - 50

Кинт
0.5 – 1.2
1.0 – 2.0
0.6 – 2.5

Озел. (%)
40 - 60
30 - 50
40 - 60

Н мах.(етажи)
10 (3 ет)
15 (5 ет)
-

За устройване на обектите на общественото обслужване в гр. Горна Оряховица са предвидени
два вида устройствени зони:
o Смесена централна устройствена зона (Ц);
o Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо).
Смесената централна устройствена зона – Ц е предназначена за многофункционално ползване и урежда устройствения режим на централното градско ядро. Устройствената зона за
обществено-обслужващи дейности – Оо е предназначена за осигуряване на обектите на образованието, здравеопазването, социалните грижи, културата, религията, административните и
делови услуги, търговията, спорта, отдиха, забавленията и др. п. Зоните се устройват съгласно
следните нормативи:
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Наименование на зоната
Смесена централна УЗ
УЗ за обществено-обслужващи дейности

Код
Ц
Оо

Екологична оценка

Пзастр (%)
30 - 60
30 - 50

Кинт
1.0 – 2.0
1.0 – 2.5

Озел. (%)
30 - 50
30 - 50

Н мах.(етажи)
-

Териториите за производствени и складови дейности се устройват като Предимно производствена устройствена зона (Пп). Тя е предназначена за производствено-складови дейности и
допълващите ги административни, търговски, обслужващи и транспортни сгради и съоръжения. В зоната не се допускат производства с вредни отделяния. Зоната се устройва и застрояват по следните нормативи:
Наименование на зоната
Предимно производствена УЗ

Код
Пп

Пзастр (%)
40 - 80

Кинт
1.0 – 2.5

Озел. (%)
20 - 40

Н мах.(етажи)
-

Смесена многофункционална устройствена зона (Смф). Зоната е с многофункционално предназначение – основно за безвредни производства, логистика, обществено обслужване, търговия, специфични складови обекти, като хладилни складове, силози, винарни и др. п. Зоната се
устройва съгласно следните нормативи:
Наименование на зоната
Смесена многофункционална УЗ

Код
Смф

Пзастр (%)
40 - 60

Кинт
1.0 – 2.5

Озел. (%)
20 - 40

Н мах.(етажи)
-

Устройствена зона за озеленяване (Оз). Предназначена е за устройване на озеленени площи за
широко обществено ползване в населените места. Устройва се съгласно правилата и нормативите на чл. 32 от Наредба № 7 на МРРБ.
Устройството на териториите за спорт и развлечения се осъществява се съгласно предвижданията на чл. 33, ал. 1 на Наредба №7 на МРРБ, като се съблюдават дейностите и площите им,
допустими съгласно нея. Минималната озеленена площ в териториите за спорт и развлечения
е 20 на сто от площта на урегулирания поземлен имот.
По отношение териториалното развитие на селищните територии, ОУПО предвижда
разширение на селищната територия на всички населени места в различна степен.
Разширенията като правило са предназначени за теренно осигуряване на нови функции и в минимална степен за жилищни нужди, защото жилищните зони на всички села имат определени
теренни резерви. Конкретните предвиждани за разширение на селищните територии са
следните:
- Град Горна Оряховица: Разширение на строителните граници в североизточна посока
за смесени функции (1Смф); разширение в източна посока за производствени и смесени
функции (1Смф и 1Пп); разширение в югоизточна посока за смесени функции,
производствени дейности, озеленяване и разширение на гробищата (2Спф, 1Оз и
1Пп); разширение в южна посока за малкоетажно жилищно строителство и озеленяване (1Жм
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и 1Оз); разширение в западна посока за малкоетажно жилищно строителство, смесени
функции и производствени дейности (1Жм, 1Смф и 1Пп);
- Град Долна Оряховица: Разширение на строителните граници в северна посока за
малкоетажно жилищно строителство (1Жм); разширение в югоизточна посока за смесени
функции и производствени дейности (1Смф и 1Пп); разширение в югозападна посока за
озеленяване и производствени дейности (1Оз и 1Пп); разширение в западна посока за
малкоетажно жилищно строителство (1Жм);
- Село Върбица: Разширение на строителните граници в източна посока за производствени дейности и малкоетажно жилищно строителство (1Пп и 1Жм); разширение в северозападна посока за гробища;
- Село Горски горен Тръмбеш: Разширение на строителните граници в югоизточна посока за производствени дейности (1Пп);
- Село Горски долен Тръмбеш: Разширение на строителните граници в югоизточна посока за производствени дейности (1Пп);
- Село Драганово: Разширение на строителните граници в североизточна посока за
производствени дейности и малкоетажно жилищно строителство (1Пп и 1Жм);
- Село Крушето: Разширение на строителните граници в северозападна посока за
производствени дейности и гробища; разширение в североизточна посока за производствени
дейности (1Пп);
- Село Паисий: Разширение на строителните граници в североизточна посока за производствени дейности (1Пп);
- Село Писарево: Разширение на строителните граници в източна посока за малкоетажно жилищно строителство (1Жм); разширение в западна посока за малкоетажно жилищно
строителство и озеленяване (1Жм и 1Оз);
- Село Поликраище: Разширение на строителните граници в северна посока за
производствени дейности (2 Пп); разширение в източна и североизточна посоки за
малкоетажно жилищно строителство (2 Жм);
- Село Правда: Разширение на строителните граници в югозападна посока за смесени
функции (1Смф); разширение в източна посока за малкоетажно жилищно строителство и
производствени дейности (1Жм и 1Пп);
- Село Първомайци: Разширение на строителните граници в северозападна посока за
производствени дейности (1Пп); разширение в северна посока за малкоетажно жилищно
строителство и озеленяване (2Жм и Оз); разширение в източна посока за производствени
дейности (1Пп);
- Село Стрелец: Разширение на строителните граници в югозападна посока за производствени дейности (1Пп); разширения в западна и в източна посоки за малкоетажно
жилищно строителство (2Жм);
- Село Янтра: Разширение на строителните граници в северна посока за производствени
дейности (1Пп).
По отношение устройството на селищните територии, тъй като в общината е постигнат
висока жилищен стандарт – 40.5 кв.м/об. и 554 жилища на 1000 обитатели, ОУПО не предлага
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програма за развитие на обитаването, а приема, че възникнали в бъдеще жилищни
потребности ще се задоволяват по стопански начин в отделни урегулирани имоти в
населените места. За това са осигурени необходимите терени.
7.2.2. Доразвитие на социалната инфраструктура
Анализът на съществуващото състояние на социалната инфраструктура показва, че като номенклатура на дейностите и капацитет на обектите тя напълно задоволява настоящите нужди,
които предвид демографската прогноза, не се очаква да нарастват в бъдеще. По тази причина
ОУПО не предвижда изграждането на нови обекти, а само модернизация на съществуващата
материална база.
7.2.3 Техническа инфраструктура
Предвижданията, които имат отношение качествата на атмосферния въздух са развитие на
газоснабдителната мрежа и транспортната инфраструктура.

 Развитие и доизграждане на електроенергийната система
Предвижданията на ОУПО за развитие на електроенергийната система на общината отчитат,
че в съществуващите подстанции на града има достатъчно инсталирана трансформаторна
мощност за да се поеме бъдещо увеличаване на електрическите товари в града; че електропроводите 110 kV захранващи града са в добро техническо състояние с добри преносни възможности, както и че разпределителната мрежа средно напрежение има достатъчно инсталирана трансформаторна мощност.
С оглед на това, се предвижда нови трафопостове да се изграждат само при необходимост в
конкретни случаи. Предлага се новите трансформаторни постове да бъдат с трансформаторни
килии за 800 kVА и трафомашини с подходяща мощност за всеки конкретен случай. При
повишаване на необходимата мощност ще се подменя трансформаторната машина до максималната. Следва да се приеме оптимална схема 2х800 kVА за комунално-битови нужди, с
което ще се задоволят нуждите на консуматорите към края на експлоатационния период.
Разпределителна мрежа СрН ще бъде 20 kV и ще бъде изпълнена с кабели тип САХЕкТ 185
мм2 или NA2XS(F)2Y положени преимуществено в изкоп в земята. Предвижда се също така
въздушните електропроводи 20 kV да се подменят с кабелни. При ново строителство се
предвижда изграждането на технически инженерни съоръжения (колектори или канални мрежи) за полагане на кабелни електропроводи с достатъчен запас от свободни тръби.

 Развитие на газоснабдяването на общината
ОУПО предвижда да продължи газифицирането на гр. Горна Оряховица като бъдат газифицирани и производствените обекти в Източната промишлена зона на града. Отбелязана е
възможността за последващо газифициране и на някои от по-големите села.
Освен това, в процес на реализация е проект „Разширение на газопреносната инфраструктура
на „Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръб-
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ската граница", част от който попада в землищата на селата Стрелец и Паисий. ОУПО съобразява сервитутните изисквания на тази реализация.
 Развитие на далекосъобщенията
С оглед бъдещо включване на всички държавни структури към Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) ОУПО предвижда изграждане и електронни съобщителни мрежи и
съоръжения за свързване към ЕЕСМ на общинските администрации и на разположените на
територията на общината администрации на другите държавни органи и техни структури.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

ОУПО предвижда ограничено нарастване на територията на населените места, продиктувано
от необходимостта за създаване на възможност за ползване на вече отредени имоти предимно
за жилищно застрояване и за допълване набора от обществени обекти.
Разположението на новопроектираните производствени зони и допустимите дейности в тях са
такива, че не се асоциират с вредни емисии и не се очаква негативно въздействие върху
качеството на атмосферния въздух в населените места.
Устройването на жилищните територии чрез устройствени зони „Жм“ е насочено към
съхраняване на общия характер на устройство на населените места.
Устройването на териториите за стопански дейности е в състояние да покрие широк спектър
от дейности, което е съществено за перспективното развитие на общинската икономика.
Предвидените в ОУПО правила и нормативи за устройство на новосъздаваните зони, както и
на съществуващите са извлечени от Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като в случаите на показатели в
диапазон са приети долните граници. Това означава, че не е налице опасност от презастрояване на ново урбанизираните територии.
Като цяло, предвиденото устройство на населени места в общината през перспективния
период не застрашава качествата на околната среда и ще подобри условията на живот в тях.
Като цяло, проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на мрежите и
съоръженията на системите на техническата инфраструктура се очаква да окажат подчертано
положително въздействие върху околната среда.
Обобщено, очакваните въздействия (прогнозна оценка) от предвижданията на ОУПО върху
качествата на атмосферния въздух се оценяват както следва:
–
–
–
–
–

по вид – позитивни;
по вероятност – възможни;
по продължителност – променливи;
по териториален обхват – ограничени;
по честота – променливи;

–
–
–
–

по рискове за човешкото здраве – не се очакват;
кумулативен ефект – не се очаква;
превишаване на екологични стандарти – няма;
последици върху пространства и пейзажи – няма.
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7.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

7.3.1. Развитие на водоснабдителната система
Развитието на водоснабдителната система, предвидено в ОУПО е насочено към преодоляването на недостатъците й, свързани основно с липсата на инвестиции за подмяна на силно
амортизираните мрежи, оборудването на помпените станции и ремонтиране на резервоарите.
С оглед на това се предвижда:
- в краткосрочен план инвестициите да се насочат към:
o реконструкция на 2.4 km. външни водопроводи;
o подмяна на 58.11 km. вътрешни водопроводни мрежи;
o пречистване на нитрати в питейната вода на с. Стрелец;
o подмяна на водопроводната мрежа в с. Поликраище;
o направа на напорен водоем 300 m3 в с. Поликраище;
o подмяна на външен водопровод 1.8 km с. Поликраище
- в бъдеще време да се инвестира в подобряване качеството на водоснабдителната система и повишаване на нейната ефективност, с което едновременно ще се подобри публичната
услуга водоснабдяване на населението и финансовите резултати на дружеството оператор на
системата.

7.3.2. Развитие и доизграждане на селищните канализационни системи и пречистване на
отпадъчните води
ОУПО предвижда поетапно третиране на отпадъчните води от всички населени места на територията на община Горна Оряховица. Ръководен принцип е групирането на селищата, така че
с минимални инвестиции и експлоатационни разходи да се реши въпроса с пречистване на
отпадъчните води. Едновременно с това се дава предпочитание на вариант с гравитачно вместо помпено довеждане на отпадъчните води до районна ПСОВ, в която те да се пречистват.

Предвижда се следното групиране на населените места със съответни принципни технически
решения:
- за селата Поликраище, Драганово, Крушето и Янтра - обща ПСОВ в близост до с.
Драганово. Отпадъчните води от с. Крушето и с. Поликраище ще постъпват гравитачно до с.
Янтра от където с КПС ще се препомпват до ПСОВ на с. Драганово.
- отпадъчните води от селата Писарево, Върбица и Полски долен Тръмбеш се насочват
към мрежата на гр. Долна Оряховица, от където по съществуваща инфраструктура постъпват
за пречистване на РПСОВ Горна Оряховица. Предвидени са две КПС за отпадъчните води на
Полски долен Тръмбеш, а след това и на с. Върбица. Вероятно капацитетните възможности на
РПСОВ Горна Оряховица ще изискват разширението й.
- поради теренните особености с. Полски горен Тръмбеш трябва да има самостоятелно
пречиствателно съоръжение.
- за селата Стрелец и Паисий се предвижда общо пречиствателно съоръжение разположено до с. Паисий. Каналът от с. Стрелец до с. Паисий е гравитачен.
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Обобщено, за община Горна Оряховица се предвиждат две нови ПСОВ и две канализационни
помпени станции.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Проектните предвиждания за по-нататъшно доизграждане и реконструкция на мрежите и
съоръженията на системите водоснабдяване и канализация се очаква да окажат положително
въздействие върху околната среда. Ще се осигури нормално питейно водоснабдяване на
населените места и на новоурбанизираните територии. Очаква се значително намаляване на
броя на авариите, както и снижаване на физическите загуби на вода.
Ще се ограничи вливането в реките на общината на непречистени отпадъчни води.
7.3.3 Развитие на инфраструктурата за защита от наводнения
В Програмата от мерки /ПоМ/ на ПУРН на Дунавски басейн за управление на водите са
разписани и конкретни мерки за установената РЗПРН, които следва да се изпълнят през
плановия период, а именно:

Тип мярка-Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или отстраняването на
съоръжения за задържане на вода (напр. диги или разработване на правила за регулиране на
съществуващия отток) и имащи значително въздействие върху водния режим.
1. Изкуствено оформяне на речните корита с цел забавяне на оттичането; Забавяне на
скоростта на водата и създаване на повишеното съпротивление чрез изкуствен релеф на
речното дъно и/или брегове.
2. Реконструкция и поддържане на корекциите
Отговорността за почистване на речните корита в урбанизираните територии е на общината.
Извънградските територии са отговорност на областните управители. Там, където има
изградени защитни съоръжения извън населените места /корекции или диги/ отговорността е
на техните собственици.
В този сегмент е важно да се отбележи задължението и отговорността на кмета на общината
свързано с превенцията на риска от наводнение, а именно: компетенции по почистване на
речните легла в урбанизирани територии, мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони, изграждане на нови корекции в населените места, реконструкция и ремонт
на общински язовири и др.
Препоръчително е в Правилата за прилагане на ОУПО да се въведат изисквания към
последващите подробни устройствени планове и правилата за прилагането им като:
– не се допуска промяна на предназначението на поземлените имоти на водни обекти и
строителство в тях, освен на водностопански и хидротехнически системи и съоръжения;
– при урбанизиране на територии около водни обекти, в подробните устройствени
планове се включват отреждания за регулация на речните корита и изграждане на
необходимите защитни съоръжения;
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до изграждането на защитни съоръжения, в обхвата на крайбрежните заливаеми ивици
и в сервитута на хидротехническите съоръжения не се допуска капитално застрояване и
дейностите по чл. 134 от Закона за водите, освен изграждане на водностопански и
хидротехнически системи и съоръжения. Не се допуска засаждане на дървета в най-ниската
разливна крайречна тераса (в зависимост от хидроложки проучвания за високи води с
обезпеченост веднъж на 50 години);
– във всички случаи на урбанизиране на територии край реки и дерета, се осигурява
възможност за достъп за почистване, укрепване и поддържане на речното корито, дерето или
суходолието;
– изпълнението на корекциите на реките и други укрепителни и геозащитни съоръжения в
населени места и селищните образувания да става на основание проекти с архитектурна част, в
която да се определя подходящо оформяне, чрез ползване на естествени местни облицовъчни
материали и/или озеленяване.
–

В ОУПО да се предвиди всички устройствени и строителни инициативи и свързаните с тях
планове и проекти, засягащи водните обекти, да се процедират при стриктно спазване на
законоустановените процедури, отнасящи се до санкцията на компетентните органи (РИОСВ,
Басейнова дирекция) и се съобразяват с Плана за управление на речните басейни в Дунавски
район.
7.3.4 Напояване, напоителни системи, селско стопанство
В Проекта на ОУПО трябва да се отразят наличните хидротехнически съоръжения на
територията на общината, – язовири и микроязовири – тяхното експлоатационно състояние,
собственост и ползване, както и диги, и напоителни и отводнителни канали с тяхното
експлоатационно състояние и собственост. От състоянието на тези съоръжения до голяма
степен зависи и развитието на селското стопанство в общината.

Необходимостта от напояване обуславя и необходимостта от информация и опазване на
изградените напоителни съоръжения. Устройствените решения за територията около
напоителните съоръжения ще осигурят защитата им като водна инфраструктура.
На територията на общината има 15 микроязовира, но за тези съоръжения няма представена
информация в текстовата, аналитична и графична част на ОУПО- местоположение,
техническо състояние и начин на ползване. Не е ясно какво е тяхното предназначение, как се
използват в момента, какво е тяхното техническо и експлоатационно състояние и какво е
предвиждането на Плана за тях и територията около тях.
Районът е с възможност за развитие на земеделска дейност и с налична инфраструктура за
напояване, за която следва да се осигурява устройствена защита, по възможност да е отразена
графично в Плана и предвидена защита /сервитути/, свързана със съответната нормативна
уредба в Правилника за неговото прилагане.
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На територията на общината има естествени водни площи-реки, дерета, езера и изкуствени
водни площи-язовири и микроязовири, канали и съоръженията към тях, които са с различен
статут като собственост, управление и нормативни изисквания за защита.
Записът, в чл.4 от Правилата за прилагане на Плана, че „Териториите с общо предназначение
биват горски и земеделски територии, територии за водни площи и течения, за транспорт и
комуникации и техническа инфраструктура“, като (ал.4) „Водни площи са съществуващите
водни течения и площи“ не е достатъчен и не показва има ли самостоятелен устройствен
режим за различни видове инженерно-техническа инфраструктура – със специфичните
особености и изисквания, на този самостоятелен устройствен режим, който ще се прилага. Тук
попадат и терени на водостопански и хидромелиоративни съоръжения, както и територията
около самите водни обекти-естествени водни течения.
Това че конкретните устройствени параметри ще се определят с ПУП не е достатъчно, защото
ПУП се съобразяват с предвижданията на ОУПО (чл.4, ал.6), а такива не са разписани и
отразени в графичната част па Проекта на ОУПО.
КОМЕНТАР – ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА.

Въздействията от предвижданията на плана по отношение ВиК системата на общината, както и
въздействията от прилагането на мерките, описани по-долу в т.11 ще са положителни,
локални, значими, дълготрайни и невъзвратими.
Въздействието на тези системи върху околната среда се оценява както следва:
 по вид – положително;
 по вероятност за неблагоприятно въздействие – ниска, при условие, че предвижданията
на плана биват реализирани и системите поддържани;
 по продължителност – постоянно, положително;
 по териториален обхват – значителен;
 по честота – постоянно, положително;
 рискове за човешкото здраве – изключени, при подходящо поддържане на системата;
 по кумулативен ефект – не се очаква, освен при непредвидими причини;
 по превишение на екологични стандарти – не се очаква;
7.4 ЗЕМИ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

7.4.1. Обща структура и баланс на общинската територията
В общият баланс на територията на общината /вж. следващата таблица/, в сравнение със
съществуващото състояние, се наблюдават изменения в основните елементи на проектният
баланс, което води до определени промени в общата структура на общинската територия.
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Таблица 27 Баланс на територията
Наименование на териториалния елемент

Съществуващи елементи
Част от
Площ
територия(ha)
та (в %)

I. ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1. Урбанизирани територии, в т.ч.:
1.1.1 Жилищни функции
1.2. Обществено-обслужващи функции
1.3. Производствени дейности
1.4. Складови дейности
1.5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
1.6. Озеленяване, паркове и градини
1.7. Спорт и атракции
1.8. Комунално обслужване и стопанство
2. Земеделски територии в т.ч.:
2.1. Обработваеми земи - ниви
2.2. Обработваеми земи-трайни насаждения
2.3. Необработваеми земи
2.4. Други земи
3. Горски територии, в т.ч.:
3.1. Гори
3.2. Други горски територии
4. Водни течения и открити водни площи
5. Транспорт и комуникации
6. Техническа инфраструктура
7. Територии за добив на полезни изкопаеми
ОБЩА ПЛОЩ:

3 495.89
2 801.70
17.40
434.85
133.28
2.30
60.15
32.93
13.28
23 828.80
20 775.28
1 535.55
192.08
1 325.89
3 349.20
3 325.61
16.69
914.00
507.70
3.16
4.43
32 103.20

10.89
8.73
0.05
1.35
0.42
0.01
0.19
0.10
0.04
74.23
64.71
4.78
0.60
4.13
10.43
10.36
0.05
2.85
1.58
0.01
0.01
100.00

4 123.20
2 969.45
21.18
615.39
176.30
174.08
119.82
32.93
14.05
23 079.58
20 517.23
1 520.30
103.21
938.84
3 304.20
3 289.92
14.28
914.00
673.74
3.20
5.28
32 103.20

12.84
9.25
0.07
1.92
0.55
0.54
0.37
0.10
0.04
71.89
63.91
4.74
0.32
2.92
10.29
10.25
0.04
2.85
2.10
0.01
0.02
100.00

4 558.60
91.01

14.20
0.28

4 558.60
91.01

14.20
0.28

38.90

0.12

38.90

0.12

40.00

0.12

00.00

00.00

2.18

0.01

2.18

0.01

00.00

00.00

00.00

00.00

42.18

0.13

2.18

0.01

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ

А. Територии за природозащита
Б. Защитени територии за опазване на КИН
В. Територии с особена териториалноустройствена защита
Г. Територии за възстановяване и рекултивация
Д. Територии с активни и потенциални свлачища
и срутища
Е. Други на рушени територии
Ж. Обща площ по т. Г, Д, Е с отчитане на
припокриването

Проектни елементи
Част от
територията (в %)

Площ
(ha)

Измененията, които настъпват в структурата на общинската територия в резултат от
предвижданията на плана показват, че:

- урбанизираните територии нарастват с 627.31 ha. Нарастването е основно за производствени дейности - с 180.54 ha, следвано от рекреационните дейности – с 171.78 ha, жилищни функции – с 167.75 ha и за озеленяване – с 50.67 ha.
- земеделските територии намаляват с 749.22 ha, от тях намалението на обработваемите
земи е с 273.30 ha, на необработваемите – с 88.87 ha, и на другите земи – с 387.05 ha. Намалението на земеделските територии е основно за сметка на нарастването на урбанизираните
територии и на второ място за доизграждане на транспортната инфраструктура.
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- горските територии намаляват относително малко – с 45.00 ha. То е основно за
сметка на доизграждане на пътната мрежа, като се засягат отделни неголеми горски участъци.
- нарастването с 166.04 ha на териториите за нуждите на транспорта е свързано с доизграждането на локалната пътна мрежа.
- в записката към плана не е обяснено минималното нарастване на териториите за
добив на полезни изкопаеми.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

От таблицата на баланса на територията е видно, че ОУПО се стреми да реши устройствените
проблеми на общината с неголеми промени на общата структура на територията й. Основната
промяна е намаляването на земеделските територии, което трябва да се оцени с отрицателен
знак. При това трябва да се отбележи, че в баланса на територията не е включена площта на
земеделските земи, чието предназначение може да бъде променяно в бъдеще за неземеделски
нужди, посочени на основния чертеж на плана в землищата на селата Крушето, Писарево, Поликраище, Правда, Първомайци и гр. Горна Оряховица. Препоръчително е на етапа на окончателния проект да се прецени дали някои от предвидените за производствени нужди територии върху земеделски земи не биха могли да отпаднат.
7.4.2. Функционално предназначение и устройство на извънселищните територии
 По отношение на земеделските земи, ОУПО допуска промяната на предназначението
им за неземеделски нужди само на земи от пета до десета категория без такива, представляващи трайни насаждения. Местата им са показани на основния чертеж на ОУПО. Разположени
са в землищата на селата Крушето, Писарево, Поликраище, Правда, Първомайци и гр. Горна
Оряховица. Бъдещите им функции и показателите на устройствения им режим се определят с
подробни устройствени планове.
 По отношение на горските територии относно устройствения им режим, ОУПО препраща към Закона за горите.
 Територии, защитени по специални закони - по отношение на тези територии (и
обектите), защитени по специални закони ОУПО изисква във всеки конкретен случай
устройственият им режим да се съобразява със съответните разпоредби на специалните закони
- Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за
културното наследство и Закона за водите. В потвърждение на този принцип устройствените
решения на ОУПО навсякъде респектират границите на защитените природни територии, на
защитените зони по Натура 2000, на санитарно-охранителните зони около водоизточниците,
на защитените територии за опазване на културно-историческото наследство. По отношение
на последните Правилата за прилагане на ОУПО предвиждат с последващите подробни
устройствени панове за могилите и техните охранителни зони (дефинирани с писмо на НИПК
№ 545/27.02.2001 г.) да се създават имоти в обхвата на защитената зона. На едно единствено
място ОУПО предвижда възможност за промяна на предназначението на земеделски земи за
неземеделски нужди в обхвата на защитена зона – северно от с. Поликраище по протежение на
път I-5.
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Забележка. ОУПО не предвижда активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне на територията. Документацията на проекта не съдържа решения
за възстановяване и рекултивация на нарушените територии.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Всички предвиждания на ОУПО относно земеползването и устройствените режими на различните видове територии извън границите на урбанизираните територии (населените места и
селищните образувания) следва да се оценят с положителен знак от гледна точка на въздействието им върху околната среда.

7.4.3 Развитие и устройство на урбанизираните територии извън населените места
ОУПО предвижда два вида формиране на урбанизирани територии/селищни образувания извън населените места:
o Територии за рекреация - вилни зони (Ов), чиито граници и обхват са конкретно определени и отразени на основния чертеж на плана;
o Структури, които биха се формирани при възникване на необходимост върху земеделски земи, чието основно предназначение ще бъде променяно.

Предвидени са 6 вилни зони, разположени южно и западно от гр. Г. Оряховица. Част от тях са
върху новоусвоявани терени, а друга част – върху земи по пар.4 на ЗСПЗЗ. Устройството и
застрояването на вилните зони ще става съгласно правилата и нормативите на Наредба №7, а
именно:
Наименование на зоната
Вилна зона

Код
Ов

Пзастр (%)
20 - 40

Кинт
0.6 – 0.8

Озел. (%)
Min 50

Н мах.(етажи)
6 -7 (10 било)

Структурите, които биха били формирани върху земеделски земи с допустима промяна на основното им предназначение могат да бъдат с жилищни функции, производствени функции или
смесени функции. В зависимост от функционалното си предназначение те ще бъдат устройвани съгласно правилата и нормативите за съответния тип зони в населените места (Жм, Пп,
Смф). Територии от втория тип са локализирани в землищата на селата Крушето, Писарево,
Поликраище, Правда, Първомайци и гр. Горна Оряховица.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Устройването и застрояването на териториите за рекреация в съответствие с правилата и нормативите на Наредба № 7 е предпоставка за недопускане на отрицателно въздействие върху
околната среда.
Обобщено, очакваните въздействия (прогнозна оценка) от предвижданията на ОУПО върху
качествата на земите и почвите се оценяват както следва:
–
–
–
–

по вид – преки;
по вероятност –допустими;
по продължителност – променливи;
по териториален обхват – ограничени;

–

по честота – променливи;

–
–
–
–

по рискове за човешкото здраве – не се очакват;
кумулативен ефект – няма;
превишаване на екологични стандарти – няма;
последици върху пространства и пейзажи
положителни.

–
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7.5 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ

7.5.1 Земни недра
Въздействието върху земните недра се изразява в механично нарушаване вследствие на
изкопни и насипни работи и евентуално замърсяване със строителни, битови и други
отпадъци, отпадъчни води от септични ями и попивни кладенци, разливи на нефтени продукти
от строителните машини, моторните превозни средства и пр. на приповърхностния слой на
геоложката среда в устройствени жилищни зони, производствени зони, рекреационни зони и
др. - при изграждане на нови жилища, обслужващи съоръжения, производствена, транспортна,
водоснабдителна, канализационна и социална инфраструктура и др.;

Механичното нарушаване на геоложката среда ще бъде отрицателно, пряко, постоянно,
дълготрайно и частично обратимо, но обективно неизбежно. По обхват се ограничава в обсега
на третираната в ОУПО територия. Оценява се като незначително, тъй като ще засяга само
малка част от приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие частично се
възстановява.
Въздействия върху земните недра са възможни и в резултат на:
–
природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари в горските и
селскостопанските територии и др.;
–
аварии в изградената канализационна и водопроводна мрежа;
–
разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни и
други произшествия;
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими.
7.5.2. Подземни води
При бъдещата строителна дейност въздействие върху подземните води се очаква от:
 инфилтрация на замърсени води и водовземане от подземни води в:
–
устройствени жилищни зони, производствени и други зони - от отпадъчни води от
съществуващи септични ями и попивни кладенци, битови и други отпадъци, разливи на
нефтени продукти от строителните машини, моторните превозни средства и пр., от ползваните
за водоснабдяване водовземни съоръжения;
–
земеделски територии и животновъдство - от прилагане на торове и препарати за
растителна защита, съществуващи изгребни ями, от ползваните за напояване водовземни
съоръжения;

Това въздействие ще бъде отрицателно, пряко, постоянно, дълготрайно и частично обратимо.
По обхват се ограничава в обсега на третираната в ОУПО територия. Оценява се като
незначително.
 Намаляване на инфилтрацията на замърсени води и консумацията на подземни води в:
–
устройствени жилищни зони, производствени зони, рекреационни зони - вследствие на
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изграждане и реконструкция на канализационните и водопроводните системи, на
пречиствателни станции, въвеждане на водоспестяващи технологии и др.;
–
земеделски територии и животновъдство - вследствие внедряване на практики на
екологично чисто земеделие и животновъдство;
Това въздействие ще бъде положително, пряко, постоянно и необратимо, с териториален
обхват в обсега на селищата в общината и земеделските имоти.
Въздействия върху подземните води са възможни и в резултат на:
–
природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари и др.;
–
аварии в изградената канализационна и водопроводна мрежа;
–
разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни и
други произшествия.
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими.
7.6 ЛАНДШАФТ

Ландшафтът на общинската територия се определя като антропогенно значително
трансформиран като състояние и хомеостаз като стадии на развитие. Оценката на
въздействието върху него ще бъде извършена на база предвижданията на плана по отношение
развитието на селищната мрежа, на производствените и логистични дейности, зоните за
рекреация и туризъм, предвижданията за прилагане на ландшафтно-устройствени
мероприятия и естетическо оформяне.
В резултат от предвижданията на плана в баланса на общинската територия настъпват
промени по направление на основните структури, които го формират.
Съществено по отношение предвижданията на проекта е съотношението между видовете
ландшафти, съгласно тяхната устойчивост при съществуващото състояние, и съгласно
предвижданията на плана. Категоризацията на ландшафтите по степен на устойчивост в
границите на планираната част от общината и техните относителни дялове са показани в
следващата таблица:
Таблица 28 Основни видове ландшафти по относителни дялове
Видове ландшафти
С висока естествена устойчивост
С естествена устойчивост
С относителна устойчивост
ОБЩО

Съществуващо положение
Площ-ha
%
5781.49
18.0
22406.63
69.8
3915.08
12.2
32103.20
100

Проектно предложение
Площ-ha
%
5260.25
16.4
22364.36
69.6
4478.59
14.0
32103.20
100
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От посочените данни е видно, че предвижданията на Плана са сравнително пестеливи в
пространствен и функционален аспект. Същественото е, че се запазва почти непроменен
относителния дял на ландшафтите с генетична устойчивост, като промяната е по-малко от 2%
на ниво община. Ландшафтите с естествена устойчивост не се променят като относителен дял.
Най-значителна е промяната при ландшафтите с относителна устойчивост. Това са всички
антропогенни ландшафти –съществуващи и нови. При тях нарастването е възлиза на по-малко
от 2% на ниво община Това нарастване предполага вероятност от формиране на известни
неблагоприятни въздействия върху околната среда, което априорно означава, че на по-ниските
нива на планиране е задължително формулирането на мерки с ландшафтно-устройствен
характер, които да отговарят на изискванията на чл.30, ал.1 и 2 от ЗБР. За целта, в раздел 11
„Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятните последици от реализацията на плана“ към настоящата оценка, е включена и
нарочна мярка.
Проектните предвиждания по отношение на компонента ландшафт се оценяват както следва:
 по вид – въздействията са позитивни;
 по вероятност –вероятни;
 по продължителност – постоянни;
 по териториален охват – значителни;
 по честота – постоянни;
 по рискове за човешкото здраве – не се очакват;
 кумулативен ефект – не се очаква;
 превишени екологични стандарти – не се очаква;
 последици върху пространства или пейзажи, които имат признат национален,
общностен или международен статут на защита – не се очакват.
7.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

7.7.1 Благоустрояване и озеленяване
Предвижданията на ОУПО включват рехабилитация на съществуващото благоустрояване на
публичните пространства – улици, площади, както и изграждане на трайни настилки на обслужващата улична мрежа във всички села. Предвижда се и доразвитие на озеленените площи
в населените места. Разширение на съществуващите гробищни паркове е предвидено за Горна
Оряховица и селата Върбица и Крушето. От последващите подробни устройствени планове се
изисква да осигуряват достъпност на публичната среда.
7.7.2 Устройствен режим на териториите (и обектите), защитени по специални закони
По отношение на териториите (и обектите), защитени по специални закони ОУПО изисква във
всеки конкретен случай устройственият им режим да се съобразява със съответните разпоредби на специалните закони - Закона за защитените територии, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за културното наследство и Закона за водите.
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Предвижданията на плана не засягат територии, защитени по реда на ЗЗТ, респективно не се
нарушават определените със заповедите за обявяването им режими и дейности. Няма и
новопроектирани УЗ, разположени в непосредствена близост до защитени територии,
респективно не се очаква въздействие върху растителни и животински видове, предмет на
опазване в тях.
7.7.3 Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – Натура 2000
За оценка на въздействието върху защитени зони от Натура 2000 е изготвен Доклад за оценка
степента на въздействие (ДОСВ) на предвижданията на ОУП върху предмета и целите на
опазване в защитени зони.

Заключенията на ДОСВ за степента на отрицателно въздействие върху защитените зони са
съобразени с изискванията и критериите на чл. 22 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения с предмета и целите
на опазване на защитените зони.
Предварителният проект на Общия устройствен план на община Горна Оряховица няма да
повлияе и промени целостта на защитените зони от Националната екологична мрежа.
Предвидените дейности не са в противоречие с целите на опазване на защитените зони.
Предварителният проект на Общия устройствен план на община Горна Оряховица засяга
единствено територията на защитена зона “Река Янтра” (BG0000610) за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна. Териториите с общо предназначение,
както съществуващи, така и новопредложени устройствени зони, от ОУП на община Горна
Оряховица, които могат да окажат потенциално въздействие върху защитена зона за опазване
на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Река Янтра“ (BG0000610), засягат
0,48 % от площта на зоната.
Предложените в ДОСВ смекчаващи мерки гарантират, че в резултат от изпълнението на ОУП
на община Горна Оряховица, няма да бъде повлияно благоприятното природозащитно
състояние на природните местообитания, на местообитанията и популациите на видовете,
представляващи предмет на опазване в ЗЗ „Река Янтра“ (BG0000610).
С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху
картирано природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа
Magnopotamion или Hydrocharition в ЗЗ „Река Янтра“ (BG0000610) ще бъде сведено до 0,28 %.
Кумулативният ефект с инфраструктурните проекти в границите на ЗЗ ще достигне 0,53% от
площта на местообитанието. С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното
отрицателно въздействие върху картирано природно местообитание 3270 Реки с кални брегове
с Chenopodion rubri и Bidention p.p. в ЗЗ „Река Янтра“ (BG0000610) ще бъде сведено до 0 %.
Няма да има кумулативен ефект с инфраструктурните проекти в границите на ЗЗ.
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С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху
картирано природно местообитание 6240 Субпанонски степни тревни съобщества в ЗЗ „Река
Янтра“ (BG0000610) ще бъде сведено до 0 %.
С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху
картирано природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в
равнините и в планинския до алпийския пояс в ЗЗ „Река Янтра“ (BG0000610) ще бъде сведено
до 0,02%. Кумулативният ефект с инфраструктурните проекти в границите на ЗЗ ще достигне
0,29% от площта на местообитанието.
С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху
картирано природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови
съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) в ЗЗ „Река
Янтра“ (BG0000610) ще бъде сведено до 0 %. Няма да има кумулативен ефект с
инфраструктурните проекти в границите на ЗЗ.
С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху
картирани местообитания на бозайници (включително прилепи), земноводни влечуги,
безгръбначни и риби в защитената зона ще бъде сведено до минимално.
Въз основа на критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС и от направените изводи върху
местообитанията и видовете животни, предмет на опазване в ЗЗ BG00000610 “Река Янтра” по
Директива 92/43 заключението е следното: При изпълнението на всички предложени мерки в
ДОСВ и нормативно установени режими, както и след отразяване и приемане измененията и
поправките в предварителния проект на ОУП на община Горна Оряховица, прилагането на
плана няма да окаже значително въздействие върху целостта и природозащитните цели на
защитена зона BG0000610 “Река Янтра” по Директива 92/43 ЕИО за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна. При вземане предвид на
гореизложеното авторският колектив на ДОСВ счита, че след нанесените промени,
съгласно изискванията на ДОСВ, предварителния проект на ОУПО на община Горна
Оряховица е съвместим с предмета и целите на опазване на защитените зони.
7.7.4 Видове от Приложение 3 и 4 на ЗБР
Съгласно чл.35а. от ЗБР „Опазването на местообитания на растителни, животински и гъбни
видове от приложение № 2а, както и на видовете от приложение № 3, се извършва чрез
защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии.“

В случая, предвижданията на плана не засягат обявените на територията на общината
защитени територии, респективно въздействие върху видове от приложение 3 на ЗБР няма и
не се очаква.
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Съгласно проектният баланс на територията, промените в структурата на територията на
общината са следните:
 най-голямо увеличение показват площите, предназначени за производствени дейности;
в баланса на територията тази функция показва увеличение от 180,54 ha., което означава
нарастване с 0.57% спрямо съществуващото състояние, следвано от териториите за
рекреационни дейности, които нарастват с 171.78 ha.
 нарастването на териториите за транспорт е със 166,04 ha., мотивирано от
доизграждането на пътната инфраструктура.
 най-значителна промяна в баланса на територията е определена за елемента земеделска
земя, която намалява със 749,22 ha., от които 273,30 ha. обработваема земя, 88,87 ha. –
необработваема и 387,05 ha. Други земеделски земи. Това произтича от необходимостта да
бъдат устроени терени, осигуряващи по-нататъшното икономическо развитие на общината.
–
горските територии намаляват незначително - с 45,00 ha. Предимно за целите на
доизграждане на пътната инфраструктура.
–
останалите елементи на баланса на територията са без или с незначителни промени
спрямо съществуващото положение.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Може да се оцени, че ОУПО се стреми да реши устройствените проблеми на общината с
отговарящи на досегашното й развитие промени на общата структура на територията й. Найсъществената промяна е нарастването на относителния дял на урбанизираните територии,
което става за сметка на намаляване на относителните дялове на земеделските и незначително
на горските територии. Увеличаването на дела на урбанизираните територии за сметка
предимно на земеделски земи означава, че не може да се очаква значително неблагоприятно
въздействие върху видове, включени в Приложения 3 и 4 на ЗБР.
ОУПО не предлага устройствени решения, засягащи местата с висока концентрация на
биологично разнообразие.
Не се засягат известни и описани находища на включени в приложенията на ЗБР защитени
растителни видове, световно застрашени растителни видове, български и балкански ендемити,
реликти, растения от Червената книга, поради което не се налага и включването на специални
мерки за опазването им.
Не се засягат местообитания на видове от фауната, включени в приложенията на ЗБР или от
Червената книга, поради което не се налага и включването на специални мерки за опазването
им.
Като цяло, предлага се устройство на територията, което предполага балансирано
съотношение между основните структурни елементи, поддържане на разнообразието на
екосистемите, опазване и съхраняване на биологичното разнообразие.
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Кумулативен или комбиниран ефект върху биоразнообразието вследствие реализацията на
предвижданията на плана няма и не се очаква.
Обобщено, въздействията от предвижданията на плана върху биоразнообразието се оценяват
както следва:
 по вид – допустими;
 по вероятност за неблагоприятно въздействие – малко вероятно;
 по продължителност – епизодично;
 по териториален обхват – ограничен;
 по честота – ниска;
 по кумулативен ефект – не се очаква;
 по превишение на екологични стандарти – няма и не се очаква.
7.8 ОТПАДЪЦИ

ОУПО на община Горна Оряховица предлага следните модели на демографско развитие:
Таблица 29 Прогноза за броя на населението на община Горна Оряховица за периода 2019-2040 г. (по
варианти)
Прогнозен хоризонт по
години
2019 г. – състояние
2025 г. – прогноза
2030 г. – прогноза
2035 г. – прогноза
2040 г. - прогноза

I вариант
(при хипотеза за
относително забавяне)
Песимистичен
41 334
38 800
36 000
33 000
30 500

Варианти на прогнозата (брой)
II вариант
(при хипотеза за
конвергентност)
Реалистичен

III вариант
(при хипотеза за
относително ускоряване)
Оптимистичен

41 334

41 334

39 000
37 000
34 000
32 000

40 000
38 500
36 000
33 500

За съответните нужди на ЕО, авторският колектив приема да се работи по хипотеза за
конвергентност.
Както беше споменато в Раздел 4.8 от настоящата екологична оценка, за целите на анализа на
този фактор е приета норма на натрупване от 270,43 kg/ж/год. В този случай, очакваното общо
количество генерирани битови отпадъци за прогнозния период ще бъде 8 660 тона.
За депониране на битовите отпадъци ще се използва регионалното депо за неопасни отпадъци.
Строителни отпадъци

Общинската администрация е приела Наредба за управление на дейностите по отпадъците на
територията на общината, в която са имплементирани изискванията на ЗУО по отношение
управлението на строителните отпадъци в т.ч. рециклиране и оползотворяване. Изпълнението
на изискванията на Наредбата ще намали количества строителни отпадъци, предназначени за
депониране, респективно ще намалеят и емисиите във въздуха от ДВГ и транспортните
разходи при транспортирането на строителните отпадъци.
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Производствени отпадъци

Прогнозата за структурата на промишленото развитие отразява приетата визия за целеви
структурни промени, в частност разширение и развитие на високотехнологични, ефективни и
конкурентно-способни производства.
Развитието на нови, високотехнологични производства предполага и стремеж към подмяна на
технологичните съоръжения и въвеждане на Най-добрите налични техники, от което следва
постепенно намаляване на количествата на генерираните производствени отпадъци.
Опасни отпадъци

Генерираните опасни отпадъци в предприятията и от сектор „Услуги“ (сервизи, ремонтни
работилници и др.) се събират в специални помещения в самите предприятия, съхраняват се в
тях и се намират под контрола на ръководството на предприятията и се предават само на
лицензирани фирми за тяхното третиране въз основа на сключени договори.
Масово разпространени отпадъци

Кметът на Общината утвърждава на територията на общинския център площадки за разделно
събиране на масово разпространени отпадъци като излезли от употреба батерии и
акумулатори, луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак, и др.
местоположението и устройството, на които се съобразяват на по-ниски нива на устройствено
планиране. На ниво Подробен устройствен план се определя и местоположението на нови:

площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата,
в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други;
 площадки за разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци,
в т.ч. местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно
събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане,
за които кмета на общината има ангажимент и задължение по реда на чл.19 от ЗУО.


Съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012г. изм. и доп.) дейности с
отпадъци от черни и цветни метали, хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки
ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии,
определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на
пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на
железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да
отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда. На
тази база, площадки за дейности с отпадъци от метали могат да се обособят и на други места в
общината след одобряването на окончателния вариант на ОУПО.
7.9 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА. ХИМИКАЛИ

Предвижданията на предварителния проект на ОУПО няма да променят съществено
съществуващата ситуация по отношение на опасните вещества.
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ОУПО създава условия за изграждане и рехабилитация на пътни трасета като препоръчва това
да стане в сравнително краткосрочен план, което от своя страна ще доведе до увеличаване
употребата на асфалт, категоризиран като „токсичен” съгласно Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр.10/04.02.2000 г.).
Строителните дейности са свързани с използването на гориво и смазочни материали за
строителната механизация, цимент, бои, изолации, смоли и др. които се характеризират с
различен клас на опасност, но използването на които е неизбежно и присъщо.
ОУПО определя Предимно производствени устройствени зони и терени (Пп), които се
застрояват с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. Съгласно чл.11 от
Правилата за прилагане на ОУПО „Допустимите и недопустимите дейности за всички
устройствени зони се подчиняват на ЗУТ и наредбите на МРРБ, МК и МЗ“.
Тъй като съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (чл.103, ал.2) общите
устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на
отделните структурни части на териториите, обхванати от плана, конкретното предназначение
и начин на устройство на отделните поземлени имоти в обхвата на ОУПО се определя от
подробни устройствени планове. На тази база, в проекта на ОУПО не може да се предвиди
конкретна реализация (изграждане) на ново предприятие и/или съоръжение с нисък или висок
рисков потенциал, както и да се предвидят данни за количествата на опасните вещества по
Приложение №3 на ЗООС, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението. Такива
предприятия и съоръжения могат да бъдат предвиждани в следващите нива и етапи на
проектиране и при условие, че се прояви такава инвестиционна инициатива, се предприемат
съответните действия по реда на ЗООС.
По отношение предприятията и съоръженията с висок и нисък рисков потенциал (ПСВНРП),
същите са действащи, оперират на база проведени процедури по ЗООС, респективно са със
съобразени хигиенно-защитни отстояния до обекти, подлежащи на защита.
На следващите фигури са показани предвижданията на ОУПО за нови устройствени зони за
жилищни райони (обитаване), обекти и площи с обществено предназначение, зони за отдих и
големи транспортни пътища, спрямо присъщите на тези ПСВНРП зони за поражение/аварийно
планиране, съобразно изготвените от предприятията Доклади за политика за предотвратяване
на големи аварии (ДППГА):
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Фиг.№5 Зона на поражение/аварийно планиране на склад на „Държавен резерв“

Горната фигура показва зоните за поражение/аварийно планиране на склада на „Държавен
резерв“, които възлизат съответно на 705,5 m. за т.нар. „Зона на висока смъртност“ и на 1411
m. за „Зона за сериозни поражения“. В Зоната на сериозни поражения попада устройствена
зона от предвижданията на ОУП – разширяване на строителните граници на с. Първомайци в
посока север. В случая се касае за придаване на устройствен статут на вече урбанизирани
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територии, характерът на ползването на които е такъв, че на практика няма да доведе
повишаване опасностите или последствията от възникване на голяма авария в предприятието.
В зоните за поражение/аварийно планиране на склада на „Държавен резерв“ попадат и трасета
на два новопроектирани пътя от републиканската пътна мрежа. Това налага при следващи
етапи на проектиране на тези пътища евентуално да бъдат предвидени допълнителни
технически мерки за ограничаване на рисковете за човешкото здраве и околната среда по реда
на чл.104, ал.4, т.3 от ЗООС.

Фиг.№6 Зона на поражение/аварийно планиране на „Континвест“, „Газтрейд“ и „Захарни заводи“
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На горната фигура са показани зоните за аварийно планиране на „Континвест“, „Газтрейд“ и
„Захарни заводи“, които възлизат съответно на 28 m., 647.16 m. и 125 m. за „Захарни заводи“.
Зоните за поражение/аварийно планиране на трите предприятия не се нарушават от
предвижданията на ОУПО, предвид изискванията на чл.104, ал.2, т.3 от ЗООС.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

При условие, че при реализацията на даден инвестиционен проект инструкциите за работа с
опасни вещества се спазват стриктно, не следва да се очаква въздействие върху компонентите
на околната среда от фактор „опасни вещества”.
7.10 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

7.10.1 Доизграждане на пътната мрежа
За реализиране на потенциалните ползи за общината от предстоящото изграждане на автомагистрала „Хемус“ – София- Варна и на скоростния път Русе – Велико Търново, ОУПО предвижда изграждане на нова пътна връзка до АМ „Хемус”.

За усъвършенстване на съществуващата пътна мрежа на територията на общината, респ.
увеличаване на транспортната й свързаност, в ОУПО е заложено реализирането на редица
нови пътни участъци, а именно:
- нов участък от пътен възел „Честово” в посока гр. Долна Оряховица на север от гр.
Горна Оряховица и с. Правда до съществуващия път за с. Правда;
- обходен път на село Правда от запад в посока по съществуващо трасе до с. Янтра;
- нов пътен участък от връзката на юг от с. Янтра, която да се свърже със съществуващия
път на запад до първокласен път І-5, респ. до пътния възел на АМ „Хемус”;
- ново трасе на север от общинския център, с обход на с. Първомайци и с. Поликраище,
което трасе се свързва с първокласния път І-5 в посока АМ „Хемус”;
- обходен път – ново трасе на главен път І-5 на с. Поликраище;
- обходен път на гр. Горна Оряховица от запад.
7.10.2 Интермодален транспорт
В източната част на Южната териториална зона на общината се предвижда изграждането на
интермодален терминал, т.е. супер модерен диспечерски център, който да реализира
потенциала на съчетанието на трите вида транспорт.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

От гледна точка на транспортния шум в гр. Горна Оряховица и в селата Поликраище и Правда
предвидените обходни трасета се оценяват положително. Положително следва да се оцени и
създаването на нова, по-къса връзка с автомагистрала „Тракия“, доколкото с това се намалява,
при равни други условия, абсолютният обем на транспортната работа, респ. въздействието й
върху околната среда. Неблагоприятно за околната среда е отнемането на 166.04 ha земеделски земи за изграждането на пътищата.
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7.11 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Предвижданията на ОУПО се съобразяват с всички недвижими културни ценности, идентифицирани към момента в информационните материали на Националния институт по
недвижимо културно наследство, Археологическия институт на БАН, Регионалния исторически музей и Министерство на отбраната. На специализираната схема, посветена на културното наследство са отразени и съответно обозначени:
- терените на недвижимите културни ценности;
- границите на ГАНКЦ „Крепост Ряховец“;
- националните културни маршрути;
- локални културни маршрути;
- античен път (хипотеза);
- туристически маршрути;
- култови сгради (църкви и джамии);
- музеи;
- защитени местности;
- военни паметници;
- недвижими културни ценности;
- археологически обекти – режим „А“;
- археологически обект – режим „Б“.
На същата схема са представени и текстове-извадки от нормативни документи, свързани с
опазването на културното наследство, а именно:
– Чл. 35 на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, който урежда режимите за опазване на археологическите обекти;
– Чл. 79, ал. 4 на Закона за културното наследство, който регламентира определянето на
границите на единичните недвижими културни ценности и охранителните им зони;
– Чл. 83, ал. 1 на Закона за културното наследство, изискващ съгласуване по закона на
инвестиционни проекти за обекти, разположени в територии за опазване на културни
ценности;
– Чл. 160, ал. 2 на Закона за културното наследство за спиране на строежи и селскостопански дейности при откривани на находки с признаци на културни ценности;
– Чл. 161, ал. 1 на Закона за културното наследство за извършване на изпреварващи строителството, археологически разкопки в територии, за които има данни за наличие на
археологически обекти.
7.11.2. Културно-познавателен туризъм
Проектът на ОУПО не съдържа конкретни и привързани към територията устройствени решения за развитието на културния туризъм. Единствено в раздела за обемно-пространственото
решение на обяснителната записка е отбелязано, че „Територията е подходяща за развитие на
туристически маршрути и излети, има условия за създаване на хоби-туризъм. Тази част на

173

Общ устройствен план на община Горна Оряховица

Екологична оценка

общината е подходяща за развитие на ежедневен отдих, оформяне на места за пикник сред
природата и туристически обиколки до обектите с културно наследство.“
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Доколкото ОУПО предвижда пряко действие на регламентациите на специализираната
нормативна уредба – Закон за културното наследство и Наредба № 7 на МРРБ, не би следвало
да се очаква някакво неблагоприятно въздействие върху недвижимото културно наследство
вследствие реализацията на предвижданията на плана.
Отсъствието на конкретни и привързани към територията устройствени решения за развитието
на културно-познавателния туризъм не позволява да се направи конкретна оценка за
въздействие върху околната среда. Все пак, този вид туризъм не крие рискове от значително
неблагоприятно въздействие върху околната среда.
7.12 ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО

В съответствие с чл. 104, ал. 2, чл. 108, ал. 4 на Закона за устройство на територията и чл. 23,
ал. 2, т. 15, буква «з» от Наредба №01/8 за обема и съдържанието на устройствените планове
ОУПО е придружен от Правила за прилагане на Общия устройствен план на община Горна
Оряховица, наречени по-нататък за краткост „ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ”, които определят
изискванията и ограниченията при устройственото планиране на територията на община Горна Оряховица.
Част първа: Общи положения - съдържа нормативните основания за изработването на ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ.
Раздел I – Общи предписания в своя чл.1 определя предмета и целите на ПРАВИЛАТА И
НОРМАТИВИТЕ.
Част втора: зониране и устройствени режими на територията съдържа 4 раздела.
Раздел I – Зониране и режими
Раздела регламентира задължителния характер на ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ,
определя видовете устройствени зони, които се въвеждат за територията на общината,
функционалното им съдържание и основни показатели – плътност и интензивност на
застрояване, етажност, озелененост; дефинира териториите с общо предназначение и режима
за устройство на земеделските земи; регламентира терените със самостоятелен устройствен
режим; определя основни устройствени правила по отношение на терените с недвижими
културни ценности; прави необходимите връзки със специалното законодателство уреждащо
обществените отношения, свързани с опазването на природата и културното наследство, вкл.
защита от природни бедствия – наводнения.
Раздел II – Изискване за разработване на подробни устройствени панове
Разделът съдържа процесуални разпоредби, отнасящи се до прилагането на ОУПО чрез подробни устройствени планове, както и относно режима на действие на изработените вече под-
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робни устройствени планове, според етапа на процедурата по одобряването им, на който се
намират.
Раздел III – Общи разпоредби
Този раздел урежда придобиването на поземлени имоти от общината за устройствени нужди;
режима на строителство в земеделските и горските територии; обособяване на поземлени
имоти в защитните зони на надгробните могили; определя правила за проектиране и
изграждане на комуникационно-транспортни съоръжения и инженерни мрежи.
Раздел IV – Заключителни разпоредби
Раздела урежда възможностите за промени на ОУПО; взаимодействието на ПРАВИЛАТА И
НОРМАТИВИТЕ с общите разпоредби на Закона за устройство на територията, Закона за
защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното
наследство.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ представят в нормативен вид проектните решения на
ОУПО, описани и коментирани в предходните раздели и точки. В този смисъл те съдействат
за осъществяване на балансирания подход при устройството на територията на общината, с
който се характеризира ОУПО и следва да се оценяват като фактор с положително въздействие върху околната среда.
7.13 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ

Общото устройствено планиране, включително в настоящия случай за община Горна
Оряховица, следва да съобрази всички фактори, имащи значение за здравето на населението, с
оглед отсъствие на вредно въздействие и повишен здравен риск на територията на общината.
Територията, върху която е разположена община Горна Оряховица е благоприятна от
хигиенни позиции. Настоящото урбанизационно развитие в голяма степен предопределя
наличието на условия за здравословна жизнена среда, като отделните елементи на общината
се характеризират със свои специфични от хигиенна гледна точка особености и функционални
предназначения.
С оглед опазване на човешкото здраве, от съществено значение са градоустройствените зони,
които по силата на съответни наредби, следва да бъдат спазвани в процеса на планиране.
Съгласно Закона за здравето (ДВ, бр. 70/2004г.), „Държавата, общините, юридическите и
физическите лица осъществяват дейността си, като осигуряват опазването на жизнената среда
от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични, физични и
социални фактори“. Определени са и факторите на жизнената среда: води, предназначени за
питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за
пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; шум и вибрации
в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения в
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жилищните, производствените и обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните,
производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; химични фактори и
биологични агенти в обектите с обществено предназначение; курортни ресурси; въздух.
Подчертано е важното място на устройството на урбанизираните територии като дейност със
значение за здравето на човека.
Потенциалното въздействие на ОУПО ще е върху жителите на общината. Потърсени са
планови възможности за устойчиво развитие, като на практика отсъства засегнато население
от рязка неблагоприятна промяна на условията на средата с прилагането на ОУПО. Следва да
се има предвид, че понастоящем, а най-вероятно и в близка перспектива, икономиката на
община Горна Оряховица ще е концентрирана основно върху леката и преработваща
промишленост, селското и горското стопанство, търговията и ремонтната дейност, което не
създава предпоставки за повишаване на здравния риск за населението в района.
Прегледът на ОУПО от комунално-хигиенни позиции позволява да се отбележи, че са взети
под внимание осигуряването на достатъчна здравна защита на населението в т.нар. критични
зони със специфичен хигиенно-охранителен статут - жилищните квартали и сгради в
общинския център и останалите 13 населени места, на безвредното интегриране на зоните за
производствени и складови дейности и логистика (например зона „Юг“– обхващаща
общинския център - гр. Горна Оряховица и интегрираща предимно вторичния и третичния
сектори на производствената дейност с периферно обособяване на терени за рекреационни
дейности), а също така на елементите на транспортната и инженерна инфраструктура,
културни обекти и комплекси; спортни зони и терени за отдих, обекти на здравеопазването.
Терените за училища, детски заведения, болници и заведения за социални грижи попадат в
устройствена зона Оо, но се устройват със самостоятелни устройствени режими на базата на
ПУП, което е с благоприятен комунално-хигиенен ефект, съгласно специфичните нужди на
обектите.
ОУП на община Горна Оряховица не създава условия, които да повишат здравния риск от
осъществяване на комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено действие на
вредности. Околната среда в общината е екологично чиста, с широко застъпени обслужващи
дейности (в общинския център) и земеделие (в периферните населени места), с отсъствие на
замърсяваща промишлена дейност, поради което не съществува вероятност за кумулативен
ефект с индустриални замърсители. ОУПО не предвижда нови и значими промени в
устройственото планиране, които да са предпоставка за промишлено замърсяване,
включително жилищни зони и други обекти подлежащи на здравна защита, на територията на
общината.
При общия преглед на ОУПО, от хигиенни позиции може да се направи извода, че при
спазване на изискванията на националното и местно законодателство, реализирането на
планираните нови устройствени предвиждания няма да повиши здравния риск за населението.
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Относно предложената в ОУПО структура (баланс) на територията на община Горна
Оряховица, запазват се условията в общината за бъдещо развитие на основата на стопанска
дейност. Благоприятно от комунално-хигиенни позиции е пропорционалното отношение на
териториите с жилищни функции (2969,45 ha - 9,25%), терените за озеленяване, паркове и
градини (119,82 ha – 0,37%), земеделските (23079,58 ha – 71,89%) и горските (3304,20 ha –
10,29%) територии.
Плановите предвиждания запазват и увеличават дела на териториите с общественообслужващи дейности, което е предназначено основно за изграждане на социална
инфраструктура и обслужващи дейности, стимулиращи социално-икономическото развитие на
общината, което е благоприятно от хигиенни позиции. Налични са територии за спорт и
атракции (32,93 ha.), значимо се увеличават площите за рекреационни дейности, курортни и
вилни зони (174,08 ha.), подпомагащи създаването на здравословни условия за живот, като се
предвижда тяхното поддържане при бъдещото управление на устройствения процес.
Извършеният комунално-хигиенен преглед на ОУПО установи, че в проекта на документа,
елементите на селищната мрежа в населените места, включително жилищните зони спрямо
предимно производствените зони, са подходящо групирани едни спрямо други. От хигиенни
позиции, в ОУПО не се установяват противоречия във функционалното взаиморазположение и съседства на жилищните, промишлените, транспортно-складовите,
рекреативни и крайградските територии. Тяхното ситуиране едни спрямо други, както в
общинския център, така и в останалите 13 населени места, е подчинено на хигиенните
принципи и норми, приложени през годините. Тези хигиенни принципи за взаиморазположение на териториите са актуални и понастоящем, като са правилно отразени в ОУПО
на община Горна Оряховица.
По отношение развитието и устройството на населените места в община Горна
Оряховица съгласно ОУПО, жилищните територии в общинския център се устройват и
застрояват като Жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване (Жк) в северните територии на гр. Горна Оряховица – район “Север”, Жилищна устройствена зона
със средноетажно застрояване (Жс) и Жилищна устройствена зона с малка височина на
застрояването (Жм). Във всички села, устройствената жилищна зона е с малка височина на
застрояване (Жм). Горепосоченото е обосновано за особеностите на населените места на
територията на общината и изпълнява комунално-хигиенните изисквания. В тях се
предвиждат сгради за обитаване, както и обекти с нежилищни функции, съгласно чл. 17 от
Наредба № 7/2003 на МРРБ.
При зонирането в ОУПО са съобразени наличните дадености и са избегнати потенциално
отрицателните въздействия върху жизнената среда. Смесените многофункционално
устройствени зони (Смф), определени в границите на гр. Горна Оряховица са интегрирани в
градоустройствените решения на ОУПО съгласно хигиенните принципи и изисквания, в
достатъчна отдалеченост от жилищните зони, и са предназначени за изграждане на малки и
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средни предприятия за незамърсяващи производства; офис-сгради; обекти на деловото
обслужване и на епизодичното, периодичното, ежедневно търговско обслужване; тържища;
обекти на логистиката и транспорта.
В селищната територия на селата са обособени нови територии с локализации на обекти и
терени за производствено-складови дейности (Пп), смесено-многофункционални зони (Смф),
линеарно структурирани по основните транспортни комуникации.
Териториите за рекреация и отдих на общината (Ов), са разположени в подножието на
Арбанашкото плато на юг от общинския център и южно от с. Първомайци. Местоположението
е подходящо от комунално-хигиенна гледна точка.
От здравни позиции може да се направи извода, че ОУПО зонира територията при
съобразяване със здравните изисквания и в съответствие с наличните комунални и
топографски дадености на общината.
Понастоящем, общото състояние на системата за питейно-битово водоснабдяване в община
Горна Оряховица не е добро. Състоянието на етернитовите водопроводи е амортизирано,
което води до чести аварии и загуба на вода, а също и до влошеното качество на водата.
Загубите на вода в някои населени места са между 60-77%.
Водоснабдяването на град Горна Оряховица, град Долна Оряховица и селищата Първомайци,
Поликраище, Драганово, Върбица, Правда, Янтра и Крушето се осигурява основно от
хидровъзел «Йовковци». Останалите селища - Писарево, Стрелец, Паисий, Горски Горен
Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш са водоснабдени от местни водоизточници (дренажи,
каптажи, шахтови и тръбни кладенци), разположени на тяхна територия.
Водопроводната мрежа на град Горна Оряховица е с дължина 114 km (изграденост 98,5%).
Съставена е от: чугунен водопровод строен през 1942-45 год. (около 10,3 % от общата
дължина на мрежата); Около 6,6 % от мрежата е изградена от стоманени тръби, но поради
липса на надеждна изолация и катодна защита тези водопроводи дават чести аварии. Това
налага поетапна подмяна на уличните водопроводи; 77 % от мрежата е изградена от азбестоциментови тръби, които дават чести аварии. Около 6,1% от водопроводната мрежа са от
полиетиленови тръби и са в добро експлоатационно състояние. Подменени са водопроводи по
ул.”П. Евтимий”, ул. „Отец Паисий”, част от ул. „Янко Боянов”, ул.”Св.Княз Борис І” и др.
С особено важно хигиенно значение е реализирането на реконструкцията на водопроводните
мрежи в населените места в общината, което ще повиши качеството на подаваната питейна
вода и гарантира безопасността за населението.
Част от населените места на територията на общината имат пълно или частично изградена
канализационна мрежа - гр. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица и село Първомайци.
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Канализационната мрежа в град Г. Оряховица е с обща дължина 85,9 km (97 % изграденост).
Канализационната система е смесена за битови и дъждовни води. Мрежата е изцяло
гравитачна, без помпени станции. Главните колектори са с обща дължина 19,4 km., и са
предимно с кръгли бетонови и стоманобетонови тръби и няколко участъка с яйцевидно
сечение, монолитно изляти. В по-голямата си част те са с недостатъчна проводимост.
Канализационната мрежа в гр. Долна Оряховица е на 57 % изграденост. Все още голяма част
от битовите води се отвеждат в попивни ями или се отливат в река Янтра. Канализационната
система е смесен тип с приблизителна дължина 18,6 km.
Отпадъчните канализационни води от град Горна Оряховица и частично от град Долна
Оряховица се довеждат за пречистване в изградената по програма ИСПА и въведена в
експлоатация през 2007 г., „Районна пречиствателна станция за отпадъчни води” - за градовете
Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец. Канализационните води от село Първомайци
също са бъдат доведени за пречистване в РПСОВ след изграждане на мрежата.
От представеното в ОУП не се установяват нови и значими предпоставки за засягане на
санитарно-охранителни зони и влошаване качеството на питейните води, като понастоящем, а
и в бъдеще, посредством дейността на “В и К – Йовковци” ЕООД и РЗИ-Велико Търново са
предвидени необходимите здравно-профилактични и контролни мерки. Водоизточниците са
показани на схема „Водоснабдяване“ към ОУП. За тези от тях, които нямат регламентирани
санитарно-охранителни зони, те следва да се определят съгласно „Наредба №3/2000г. за
условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди”.
Прегледът от хигиенни позиции на местоположението на вече учредените пет санитарноохранителни зони на подземни водоизточници на територията на община Горна Оряховица
(Заповеди на БД номера 112/2006г., 113/2006г., 114/2006г., 115/2006г. и 181/2008г.), не
установи предпоставки за повишен здравен риск при тяхната експлоатация, свързан с
предвижданията на ОУП.
По отношение състоянието на атмосферния въздух, понастоящем качеството му на
територията на общината е добро по отношение газообразни замърсители, но през зимните
месеци е налице ежегодно замърсяване с фини прахови частици, като е превишен законово
допустимия брой дни с наднормено замърсяване на ФПЧ10. Основните източници на
праховото замърсяване са битовото отопление и транспорта, като отсъстват съществени
организирани емисии от промишлеността, съответно отсъства потенциал за значимо
негативно здравно въздействие с индустриална причинност.
Общината има разработена Програма за управление качеството на атмосферния въздух и е
включена в Националната система за мониторинг. За периода 2018-2020г. са регистрирани
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превишения на нормите само на ФПЧ10, като тенденцията е към намаляване на нивата на
замърсяване на атмосферния въздух.
Значение за качеството на атмосферния въздух в бъдеще ще имат предвижданията на ОУПО
относно социално–икономическото развитие на общината. От хигиенни позиции следва да се
отбележи, че в община Горна Оряховица няма и не се планират значими стационарни
източници на атмосферно замърсяване, което заедно с благоприятните климатични фактори и
увеличените темпове на газификация е предпоставка за здравословни условия по отношение
чистота на атмосферния въздух. Този извод се подкрепя от предложеното с ОУПО развитие на
производствения сектор, като във висока степен се запазва сега съществуващото положение,
т.е. не се очаква поява на нови замърсители във въздуха на селищната среда, в резултат на
реализацията на проектните решения, заложени в ОУПО.
По отношение качеството на почвите в района, отсъствието на замърсяваща промишлена
дейност и относително чистата околна среда не дават основания за повишен здравен риск.
На територията на общината не са налични стари почвени замърсявания. Съгласно
Националната мониторингова програма на МОСВ, на територията на РИОСВ – В. Търново, са
обособени 23 бр. постоянни пунктове за почвен мониторинг. През 2010 г. е извършено
пробонабиране и анализ на резултатите, както следва: Мониторинг почви - I-во ниво- 23
пункта-138 бр. почвени проби; вкисляване- 3 пункта- 24 бр. почвени проби. Няма информация
за наднормено съдържание на вредни вещества в почвата.
През 2020г. РЗИ-Велико Търново е провела последните ежегодни измервания и анализ на
акустичната обстановка в гр. Горна Оряховица. Съгласно данните за шумовото натоварване
по измервателни пунктове може да се приеме, че автомобилният транспорт е основният
източник на шум на територията на общината (вж. Фиг.№7).

Фиг.№7. Еквивалентни нива на шума и съответна интензивност на пътния трафик в гр. Горна Оряховица
по години за периода 2013-2020г. (Източник: РЗИ – Велико Търново).
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Акустичната среда в промишлените зони е възможно да се оцени като благоприятна и в
рамките на нормата, при отсъствие на значими източници на промишлен шум. Площта на
производствените зони предполага малък производствен капацитет, с разположение,
отдалечено от обекти, подлежащи на здравна защита.
Различна е ситуацията в жилищните зони. Във всички пунктове, разположени на територии,
подлежащи на усилена шумозащита са регистрирани еквивалентни нива на шума, над
нормативно определените стойности от 45 dB(A) и 55 dB(A). Мониторингът показва, че от
проведените 81 измервания на уличен шум 54 (66,67%) са със стойности над нормите. От тях:
25 измервания са в пунктове, разположени на територии, подложени на въздействието на
интензивен автомобилен трафик при еквивалентно ниво на шума 60 дБ(А) и 27 – в пунктове
на територии, подлежащи на усилена шумозащита (12 – в жилищни зони и територии при
еквивалентно ниво на шума от 55 дБ(А) и 15 – в зони за обществен и индивидуален отдих,
зони за лечебни заведения и санаториуми при еквивалентно ниво на шума 45 дБ(А)). В
териториите с промишлени източници на шум са измерени 2 превишения на нормата от 70
дБ(А). Осредненото еквивалентно ниво на шума е 64,13 дБ(А).
Най-високи еквивалентни нива на шума са установени в следните пунктове: №10 (ул. „Отец
Паисий” №63) – 70,02 дБ(А), №8 (ул. „Мано Тодоров” №9) – 68,24 дБ(А), №9 (ул. „Иван
Момчилов” №6) – 68,07 дБ(А), №15 (ул. „Васил Априлов“ №50) – 66,73 дБ(А) и №7 (ул.
„Родопи“ №1) – 66,67 дБ(А). Най-ниско еквивалентно ниво на шума – 57,52 дБ(А) е измерено
в пункт №2 (ул. „Цар Освободител” №111).
Подобряване качеството на пътните настилки на територията на общината при реализацията
на ОУПО ще понижи експозицията на шум и отделянето на прахови емисии в населените
места и обектите, подлежащи на здравна защита. В гр. Горна Оряховица са предприети
превантивни мерки, като:
 Рехабилитация на пътна и улична мрежа – ремонтирани са 6 330,25 m2 улици в гр.
Горна Оряховица; извършено е цялостно преасфалтиране на части от улици (14 009
m2), ремонт и асфалтиране в 6 населени места на общината.
 Реновиране на тротоарна мрежа с цел намаляване източниците на уличен нанос на прах
– 647 m2 тротоари по 4 улици.
 Залесяване на общински терени – засадени са общо 136 дървета от видовете: явор,
липа, ясен бреза албиция, шестил, розов кестен и кълбовидна акация, както и 150 бр.
храсти лигуструм.
За селата в общината не се очаква шумът в околната среда да бъде определящ фактор по
отношение на общественото здраве в краткосрочен и дългосрочен аспект.
По отношение транспортната инфраструктура, от хигиенни позиции тя най-вече засяга
състоянието и планирането на пътната и железопътната инфраструктура. Като цяло,
настоящата пътна мрежа е развита и осигурява достъп до всички населени места в общината,
но на места е значимо амортизирана. Транспортно-географското разположение на общината е
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много добро – на територията на общината преминават пътища от републиканската пътна
мрежа и две ж.п. линии от железопътната мрежа на страната. Пътната мрежа се състои от
републикански пътища първи и трети клас и общински пътища с обща дължина в рамките на
общината 138,4 km. Железопътната инфраструктура е представена от II и ІV главни жп линии.
Неблагоприятен от комунално-хигиенни позиции факт е, че значителна част от общинската
пътна мрежа е в лошо състояние. Поетапният ремонт и рехабилитация на пътищата в
общината ще позволи да се избегнат неблагоприятните здравни последици от интензивния
трафик и запазване на чиста околна среда, като приоритетен е основния ремонт на значителна
част от общинските пътища.
Община Горна Оряховица има на своя територия относително ограничен брой източници на
електромагнитни лъчения (ЕМЛ), които най-общо са следните: радио предаватели с дълги,
средни, къси вълни; електропроводи; трафопостове, захранващи жилищни квартали и сгради;
базови станции за мобилна комуникация. Поради тази причина, за общината не може да се
очаква, че електромагнитният фон е завишен от наличието на източници за енергетиката и
комуникацията. Наднормени стойности могат да се очакват главно в непосредствена близост
до трафопостове, електропроводи и др. Понастоящем няма данни за негативно здравно
въздействие върху населението.
Може да се заключи, че ОУПО не е предпоставка за повишен здравен риск за населението,
като са предвидени необходимите мерки за гарантиране и в бъдеще на здравословни условия
за живот на територията на община Горна Оряховица. От здравно-профилактични позиции,
ОУПО създава необходимите условия за безопасно бъдещото планиране и управление на
устройствения процес.
7.14 МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Обяснителната записка на ОУПО не съдържа количествени параметри за развитието на отделните функционални системи, които да позволяват да се определят промените в материалните
им активи. Изключение правят само системите на водоснабдяването и канализацията, които
предлагат частична информация, а именно:
- Нарастване на материалните активи на водоснабдяването:
o Външни довеждащи водопроводи – 4.2 km;
o Обновена вътрешна водопроводна мрежа – 58.11 km;
o Нов резервоар – 300 m3
- Нарастване на материалните активи на канализационната система:
o Пречиствателни станции за отпадъчни води – 2 бр.;
o Канализационни помпени станции – 2 бр.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Оскъдната информация за материалните активи не предполага направа на цялостна оценка за
въздействие върху околната среда. Макар и частични, предвижданията за реконструкция и
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доизграждане на системите на водоснабдяване и канализация се очаква да окажат
положително въздействие върху подземните и повърхностни води.
8. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ПЛАНА
8.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА

8.1.1. По общата концепция на плана
Представената обща концепция на ОУПО го определят като планов документ, насочен към
социално-икономически мотивирано управление на урбанизационния процес, базирано на
собствените на общината потенциали и ресурси и към екологосъобразно устройство на общинската територия. Съмнение буди само площта, предназначена за бъдещо устройване на
производствени дейности, с която се засягат качествени земеделски земи.

8.1.2. По общата структура и баланс на общинската територия
От таблицата на баланса на територията е видно, че ОУПО се стреми да реши устройствените
проблеми на общината с неголеми промени на общата структура на територията й. Основната
промяна е намаляването на земеделските територии, което трябва да се оцени с отрицателен
знак. При това, трябва да се отбележи, че в баланса на територията не е включена площта на
земеделските земи, чието предназначение може да бъде променяно в бъдеще за неземеделски
нужди, посочени на основния чертеж на плана в землищата на селата Крушето, Писарево, Поликраище, Правда, Първомайци и гр. Горна Оряховица. Препоръчително е на етапа на окончателния проект да се прецени дали някои от предвидените за производствени нужди територии върху земеделски земи не биха могли да отпаднат.
8.1.3. По функционалното предназначение и устройство на извънселищните територии
Всички предвиждания на ОУПО относно земеползването и устройствените режими на различните видове територии извън границите на урбанизираните територии (населените места и
селищните образувания) следва да се оценят с положителен знак от гледна точка на въздействието им върху околната среда.
8.1.4. По селищното развитие
Както е отбелязано при оценката на структурните промени на общинската територия, разширението на селищните територия се осъществява основно върху земеделски земи. Тази загуба
на земеделска земя се оценява с отрицателен знак. С оглед на това се препоръчва във фазата на
окончателния проект да се потърси възможност отнемането на висококачествени земеделски
земи да бъде редуцирано.

Предвидените в ОУПО правила и нормативи за устройство на новосъздаваните зони, както и
на съществуващите са извлечени от Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като в случаите на показатели в
диапазон са приети долните граници. Това означава, че не е налице опасност от презастрояване на ново-урбанизираните територии.
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8.1.5. По развитието и устройството на урбанизираните територии извън населените
места
Устройването и застрояването на териториите за рекреация в съответствие с правилата и нормативите на Наредба № 7 на МРРБ е предпоставка за недопускане на отрицателно въздействие
върху околната среда.
8.1.6. По недвижимото културно наследство
Доколкото ОУПО предвижда пряко действие на регламентациите на специализираната
нормативна уредба – Закон за културното наследство и Наредба № 7 на МРРБ, не би следвало
да се очаква някакво неблагоприятно въздействие върху НКН.
8.1.7. По комуникациите и транспорта
От гледна точка на транспортния шум в гр. Горна Оряховица и в селата Поликраище и Правда
предвидените обходни трасета се оценяват положително. Положително следва да се оцени и
създаването на нова по-къса връзка с автомагистрала „Тракия“, доколкото с това се намалява,
при равни други условия, абсолютният обем на транспортната работа, респ. въздействието й
върху околната среда.

8.1.8. По техническата инфраструктура
Тъй като ОУПО не съдържа конкретни проектни решения за развитието на отделните системи на техническата инфраструктура за тях не е възможно да се направи оценка за въздействие
върху околната среда. Що се отнася до представените принципни постановки за развитието на
системите, тяхното съобразяване при бъдещите технически проектни решения ще бъде с
положително въздействие върху околната среда.
8.1.9. По Правилата за прилагане на ОУПО
Правилата и нормативите представят в нормативен вид проектните решения на ОУПО, описани и коментирани в предходните раздели и точки. В този смисъл те съдействат за осъществяване на балансирания подход при устройството на територията на общината, с който се характеризира ОУПО и следва да се оценяват като фактор с положително въздействие върху
околната среда.
8.2 ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ АСПЕКТИТЕ С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА

Съгласно изискванията на Заданието за обхват и съдържание на ЕО, в този раздел се
представя характеристика на взаимовръзките на аспектите, изложени по-горе в доклада с
нерешени екологични проблеми или такива, произтичащи от предвижданията на плана.
Заложените в общата концепция на Плана принципи за устройствено и строително усвояване
на територията, го оформя като планов документ, насочен към екологосъобразно устройство
на общинската територия. Планът е ориентиран към ограничаване до минимум на
неблагоприятните последствия, произлизащи както от досегашната урбанизация на
територията, така и от по-нататъшното протичане на урбанизационния процес.
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Промените на общата структура на територията, чрез които Планът се стреми да реши устройствените проблеми на общината са незначителни. С предложенията се цели формиране на
пълноценни устройствени структури, което дава основание да се приеме, че промените в
общата структура на общинската територия са с минимално неблагоприятно въздействие
върху околната среда.
По отношение на земеползването и устройството на извънселищните територии, подходът на
Планът е насочен към постигане на екологосъобразни устройствени решения и в този смисъл
не поражда опасност за околната среда.
По отношение опазване на водните течения, водните площи и съхраняване
характеристиките на средата на непосредствените им крайбрежия, Планът предвижда
запазването им като елемент на физическата структура на територията.
По отношение на териториите, защитени по ЗБР и ЗЗТ са създадени необходимите
устройствени условия за тяхното физическо опазване.
По отношение на обектите, защитени по ЗКН е подходено диференцирано съгласно
изискванията на ЗКН.
По отношение на селищното развитие, проектните предвиждания са насочени към
стабилизиране на селищната мрежа на общината.
Предвижданията на Плана за развитието и устройството на самите населени места се
оценяват положително, предвид параметрите и начинът на застрояване, доизграждането на
социалната инфраструктура, повишаването на нивото на благоустроеност.

Промените на общата структура на територията, чрез които Планът се стреми да реши устройствените проблеми на общината са незначителни са насочени към формиране на пълноценни
устройствени структури, което дава основание да се приеме, че промените в общата структура на общинската територия са с минимално неблагоприятно въздействие върху околната
среда.
8.3 НЕРЕШЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА
ОУПО

Реализацията на предвижданията на ОУПО ще има благоприятни последици за компонентите
и факторите на околната среда. Предвижданията на Плана се базират на балансиран подход
при устройството на територията и в този смисъл той представлява планова териториална
основа за дългосрочно устойчиво и екологосъобразно развитие на общината.
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9. АЛТЕРНАТИВИ, В Т.Ч. НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА

Както е упоменато в т.9 и т.10 от Задание за обхват и съдържание на ЕО, общите устройствени
планове не съдържат алтернативи и затова, на основание изискванията на чл.25, ал.2, т.4 от
Наредбата за ЕО, в съответния раздел на ЕО е достатъчно да се разгледа „нулева“ алтернатива.
Съгласно ЗООС, т.27 от ДР, “нулева алтернатива е възможността да не се осъществява
съответната дейност”, в разглеждания случай – предвижданията на общият устройствен план –
предварителен проект.
Според т.8 на Допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на съвместимостта на
планове и програми с целите на опазване на защитените зони “нулевата алтернатива” е
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите когато инвестиционните
намерения, които се прилагат не могат да бъдат осъществени.
Развитието на територията на общината без прилагане на ОУПО не може да се приеме като
нулева алтернатива, т.к. това би означавало общината да се лиши от един важен и законово
регламентиран инструмент за управление на социално-икономическото й развитие. Това би
означавало също така отказ от някои мероприятия, насочени към повишаване на
благоустрояването на селищната среда.
Съгласно изискванията на чл.18, ал.3 от Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, проектите за общо устройство на общинската територия (общите
устройствени планове) не предлагат концептуални алтернативи в прогнозната си част.
Като алтернативи, произтичащи от ЕО, биха могли да се разглеждат предложените в т.11 от
настоящата екологична оценка мерки, касаещи обхвата и съдържанието на окончателния
проект на ОУПО. Тук се включват мерки към подробното устройствено планиране с цел
опазване на зелената система, биоразнообразието и ландшафта.
10. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, ВКЛ. ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ

Мотиви и използвани методи за оценка
При разработването на настоящата екологична оценка са използвани методически принципи,
подходи и конкретни методики, както следва:
 Методически принципи:
o принцип на териториалност, съгласно който разглежданата територия е
интегрираща категория, степента на усвояване на която определя характера на
съществуването и развитието й вкл. и на съседни и по отдалечени територии;
o принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от
единна система, независимо от водещата или подчинената му роля;
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o принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са
предмет на анализ и оценка във всички фази на планиране, проектиране, строителство и
експлоатация,
o принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на околната
среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на урбанистично развитие с
характера на приемната среда, капацитета на природните ресурси и условията за живот на
населението,
o принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има
предимствена роля пред останалите,
o принцип на предпазване, съгласно който, в случаите, когато за дадено въздействие
няма достатъчно информация се приема и разработва най-лошия възможен сценарий.
 Методически подходи:
o при проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната среда се
прилагат основно аналитичните подходи;
o системно-структурния подход е в основата на диагнозата на състоянието на
околната среда;
o прогнозата на компонентите се базира на сценариите на намеренията за развитие,
групирани по съответен начин;
o подробен анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване или
възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда.



Конкретни методики:
o Ръководство за стратегическа екологична оценка , ЕС;
o Ръководство за екологична оценка на планове и програми, МОСВ, 2002;
o Методика за разработване на екологичните раздели към застроителните планове,
Ек. Гюлеметова, 1986г.;
o Методика за определяне на разсейването на емисиите на вредни вещества от
превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, МОСВ,
2004г.
o Методи за определяне необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, Ц.
Цачев, част 1 и 2, 1991г.
o Класификатор на почвите в България;
o Класификация на ландшафтите по БДС
o Методика за ландшафтно-естетическа оценка, ЛТУ
o Харта за устойчиво развитие на българските ландшафти
o Общоевропейска стратегия за биологично и ландшафтно разнообразие
o Национална стратегия за екотуризъм.
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11. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА
Таблица 30 Мерки за намаляване, предотвратяване и възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятните последици
Аспект
Атмосферен
въздух

Води

Мярка
Стимулиране ползването на алтернативни
екосъобразни енергийни източници /т.н. зелена
енергия/, вкл. и използване на покривните
пространства на обществените сгради
Поддържане на пътните настилки и откритите
площи в населените места през сухите месеци
Проектирането и експлоатацията на площадки и
съоръжения за товарене и разтоварване,
складиране или преработка на твърди
прахообразни вещества да се извършва при
спазване изискванията на ЗЧАВ и наредбите към
него и осигуряване на достатъчно отстояние от
жилищни зони
В Частта Правила за прилагане на ОУПО
изрично да се изведат конкретни препоръки и
изисквания за съобразяване и спазване на
Програмите от мерки в ПУРБ /2016-2021/ и
последващите му актуализации, при следващите
фази
от
инвестиционното
проектиране,
изискванията на ЗВ и подзаконовата нормативна
база, включително спазване на изискванията в
заповедите и плановете на ЗЗ по Натура 2000
Допълване на Правилника за прилагане на
ОУПО с изисквания към последващите ПУП и
правилата за прилагането им като се опишат
териториите и ограниченията за зоните за
защита от наводнения при тяхното устройствено
планиране най-малко с:
- не се допуска промяна на предназначението
на поземлените имоти на водни обекти и
строителство в тях, освен на водностопански и
хидротехнически системи и съоръжения.
- при урбанизиране на територии около водни
обекти, в подробните устройствени планове да
се включват отреждания за регулация на речните
корита и изграждане на необходимите защитни
съоръжения;
- до изграждането на съоръженията в обхвата
на крайбрежните заливаеми ивици и в сервитута
на хидротехническите съоръжения да не се
допуска капитално застрояване и дейностите по
чл. 134 от Закона за водите, освен изграждане на
водностопански и хидротехнически системи и
съоръжения. Да не се допуска засаждане на
дървета в най-ниската разливна крайречна
тераса;
- във всички случаи на урбанизиране на
територии край реки и дерета/долове, да се
осигурява възможност за достъп за почистване,

Очаквани резултати
Подобряване качествата
на въздушната среда

Фаза
При прилагане
на ОУПО

Ограничаване праховото
замърсяване
Ограничаване
изпускането на
неорганизирани емисии
от прах в атмосферния
въздух и опазване на
човешкото здраве

При прилагане
на ОУПО
При прилагане
на ОУПО

Съобразяване с планове
и програми от по-висок
ранг, целящи опазването
на водите

В
окончателния
проект на
плана

Защита от наводнения

В
окончателния
проект на
плана
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укрепване и поддържане на речното корито,
дерето или суходолието;
- в обхвата на старите корита на реките да не
се предвиждат устройствени зони за други
дейности/кариери,
баластриери,
складове,
обслужващи дейности и др./ освен зони за
озеленяване и/или
дейности свързани със
защитата от наводнения.
В текстовата, аналитична и/или графична част
на ОУПО да се отразят по подходящ начин
съществуващите хидротехнически съоръжения

Земни недра;
Подземни
води

Ясно да се идентифицират т.н. „Терени за
инженерно-техническа инфраструктура“- какво
включват, предназначение, местоположение,
основание, както и спецификата на този
самостоятелен устройствен режим, който ще се
прилага
Прецизиране на Правилника за прилагане на
ОУПО като се опишат подробно териториите с
особена териториално-устройствена защита
съгласно чл.10, ал.2 от ЗУТ с ограниченията за
тях
Стриктно спазване на изискванията в Наредба
12/03.07.2001 г за проектиране на геозащитни
строежи, сгради и съоръжения в свлачищни
райони и на Норми за проектиране на плоско
фундиране, в това число и за фундиране в
структурно неустойчиви льосови почви
Да се узакони водовземането от всички
съоръжения за добив на подземни чрез
осъществяване на процедури за водовземане,
както и за учредяване на санитарно-охранителни
зони около водоизточниците за питейно-битово
водоснабдяване в съответствие с изискванията в
Закона за водите и наредбите към него (Наредба
№ 1/2007 г за проучване, ползване е опазване на
подземните
води,
Наредба
№ 3/16.10.2000 г за условията и реда за
проучване, проектиране, утвърждаване, и
експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване
и около
водоизточниците
на
минерални
води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди и др.)
На база информацията от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД-Велико Търново, на
опорния план на общината да бъдат отразени
всички водовземни съоръжения (с или без
разрешителни за водовземане) и техните
санитарно-охранителните зони, учредени по
Наредба № 3/16.10.2000 г и по преди действала
нормативна уредба
Индивидуалните съоръжения за отпадъчните
води в селата без канализационна мрежа да се
реконструират и изграждат като водоплътни

Екологична оценка

Опазване на материални
активи
Допълване на
аналитичната част на
плана

В
окончателния
проект на
плана
В
окончателния
проект на
плана

Допълване на
нормативната част на
плана

В
окончателния
проект на
плана

Опазване от замърсяване
и негативно механично
въздействие на земните
недра

При прилагане
на ОУПО

Запазване на добро
количественото и
химичното състояние на
подземните води

При
прилагането на
ОУПО

Опазване на подземните
води от замърсяване

В
окончателния
проект на
плана

Опазване на подземните
води от замърсяване

При прилагане
на ОУПО
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Биоразнообра
зие

Ландшафт

Шум

Други

съоръжения, недопускащи замърсяване на
подземните води /чл.87/ЗУТ
Да се опазват водоизточниците и съоръженията
в учредените и предстоящи за учредяване
санитарно-охранителните
зони
около
водоизточниците
за
питейно
битово
водоснабдяване от подземни води и на
минерални води
Всички
дейности,
произтичащи
от
предвижданията в ОУПО, следва да се
съобразяват с изискванията в Заповед № РД237/17.03.2020 г на министъра на околната среда
и водите и Заповед № РД 09-222/27.02.2020 г на
министъра на земеделието, храните и горите за
утвърждаване на Програма от мерки за
ограничаване
и
предотвратяване
на
замърсяването на водите с нитрати от
земеделски източници и в уязвимите зони
При етапа на подробно проектиране да се спазва
принципа на максимално запазване на
съществуващата дървесна растителност в
границите на съответната устройствена зона
При етапа на подробно проектиране, по
възможност, да се планира изграждане на
буферни зони и изолационни ивици около
новопроектираните Предимно производствени
устройствени зони и както и гробищни паркове.
Озеленителните мероприятия в следващите нива
на устройствено планиране да се извършват с
подходящи местни видове, с цел запазване от
инвазия на чужди и несвойствени видове в
граничните местообитания
При етапа на подробно проектиране да се
предвиди
формулирането
на
мерки
с
ландшафтно-устройствен характер, които да
отговарят на изискванията на чл.30, ал.1 и 2 от
ЗБР.
За новопроектираните устройствени зони за
обитаване,
разположени
в
близост
до
транспортна инфраструктура е необходимо в
следващите етапи на планиране да се съблюдава
избраното местоположение на застрояването в
тях да осигурява по-ниско ниво на шум от
граничните стойности, съгласно изискванията на
Наредба №6/2006.
Да се конкретизират устройствените мерки за
опазване и валоризиране на недвижимото
културно-историческо наследство и решенията
за развитие на туризма
При условие, че в новопроектираните
„Предимно производствени“ устройствени зони
на следващи нива на проектиране се предвижда
изграждане на предприятие или съоръжение с
висок или нисък рисков потенциал да се направи
оценка на въздействието по реда на гл.VII от
ЗООС

Екологична оценка

Опазване на подземните
води от замърсяване

При прилагане
на ОУПО

Опазване от замърсяване
на подземните води

При прилагане
на ОУПО

Опазване на
биоразнообразието

При прилагане
на ОУПО

Опазване на елементи на
ландшафта

При прилагане
на ОУПО

Осигуряване на
благоприятни условия за
обитаване

При прилагане
на ОУПО

Опазване на НКН

В
окончателния
проект на
плана
При прилагане
на ОУПО

Спазване на
законодателството по
околна среда
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В „План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.“ са предвидени
следните мерки, за изпълнението на които община Горна Оряховица е отговорна или е
партнираща организация:
Таблица 31 Мерки за водните тела в община Горна Оряховица от приложенията в Раздел 7 в ПУРБ на ДР
(2016-2021 г)
Код на
мярката
DP_14

DP_14

DP_14

DP_14

DP_6

DP_6

UW_2

Наименование на
мярката
Намаляване на
дифузното
замърсяване от
отпадъци от
населени места
Намаляване на
дифузното
замърсяване от
отпадъци от
населени места
Намаляване на
дифузното
замърсяване от
отпадъци от
населени места
Намаляване на
дифузното
замърсяване от
отпадъци от
населени места
Изпълнение на
програма за
собствен
мониторинг на
повърхностни,
подземни води и
отпадъчни води в
района на депа за
отпадъци
Изпълнение на
програма за
собствен
мониторинг на
повърхностни,
подземни води и
отпадъчни води в
района на депа за
отпадъци
Осигуряване на
събиране,
отвеждане и
пречистване на
отпадъчни води на

Действия за изпълнение на
мярката
Изпълнение на проекти за
закриване на общинските депа
за битови отпадъци, които не
отговарят на нормативните
изисквания, съгласно
приложение 3 към
Националния каталог от мерки
/Горна Оряховица/
Депониране на битови
отпадъци в съответствие с
изискванията за третиране на
отпадъци
Преустановяване на
експлоатацията на
нерегламентирани сметища,
които са причина за влошаване
на състоянието на водите
Рекултивация на терени,
замърсени от битови отпадъци
Изпълнение на програма за
собствен мониторинг на
повърхностни, подземни и
отпадъчни води в района на
депа за неопасни отпадъци
/Горна Оряховица/
Изпълнение на програма за
собствен мониторинг на
повърхностни, подземни и
отпадъчни води в района на
депа за неопасни отпадъци и
осигуряване на информация за
натиска върху водите
/Горна Оряховица/
Изграждане, реконструкция или
модернизация на
канализационна система за
агломерации с над 2000 е.ж.
/Торна Оряховица-Лясковец,

Код на
действието
DP_14_1

Вид на
мярката
основна

Прилагащ
орган
ПУДООС

DP_14_2

основна

Община

DP_14_4

основна

Община

DP_14_5

основна

Община

DP_6_2

Основна

Община

DP_6_3

Основна

Община

основна

Община/ ВиК
оператор

UW_2_4
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UW_2

DP_4

EW_1

EW_2

NI_2

населените места
Осигуряване на
събиране,
отвеждане и
пречистване на
отпадъчни води на
населените места

Намаляване на
замърсяването от
минни дейности
Намаляване на
водовземането
чрез въвеждане на
водоспестяващи
технологии
Намаляване на
водовземането
чрез намаляване
загубите на вода в
общественото
водоснабдяване
Подобряване на
информираността
на заинтересованите страни в
селското
стопанство
относно
изискванията за
постигане на
добро състояние
на водите

Долна Оряховица, Драганово/
Изпълнение на проекти за
изграждане, реконструкция или
модернизация на
канализационна система, вкл.
ГПСОВ, определени за
конкретните агломерации с над
2000 е.ж., съгласно приложение
№ 2 към Националния каталог
от мерки / Драганово,
Първомайци/
Подобряване на експлоатация и
стопанисване на сгуроотвал
/ „Захарни заводи“ АД-Горна
Оряховица/
Популяризиране на методите за
пестеливо използване на водата
Реконструкция на
водопреносната система за
обществено питейно-битово
водоснабдяване
5.Срещи, семинари и обучение
на еколози от общините и НПО

Екологична оценка

UW_2_5

основна

община/ВиК
оператор

DP_4_2

допълваща

Собственик/
оператор на
съоръжението

EW_1_6

допълваща

Общини/ВиК

EW_2_2

допълваща

Общини/ВиК

NI_2_5

Основна

Общини/
НПО

12. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ
ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ В
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

Възможните мерки и дейности за предотвратяване, смекчаване и възможно
възстановяване на потенциалните неблагоприятни преки и косвени въздействия от
осъществяване на ОУПО върху консервационно значимите групи организми и
местообитания, предмет на опазване в защитените зони са показани по-долу.

Общи мерки, отнасящи се към нормативно изискващия се превантивен контрол.
Мярка 1. Преди реализирането (строителството) на всеки конкретен елемент на ОУП (за всяко
отделно инвестиционно предложение), да се преминава процедура по реда на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР). Всички новопроцедирани ПУП, включени в устройствени
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зони в ОУП на община Горна Оряховица, попадащи в защитени зони, да бъдат задължително
подлагани на процедура по екологична оценка и оценка за съвместимост. Инвестиционни
предложения, планове, програми или проекти, за които се изисква оценка на степента на
въздействие с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на ЗБР, да се
одобряват само след произнасяне със съответния административен акт за съгласуване от
компетентните органи по околна среда и при съобразяване на препоръките от извършените
оценки, както и с условията на съответния административен акт.
Цели на предложената мярка: Предотвратяване или минимализиране на отрицателните
въздействия върху защитените зони, произтичащи от реализацията на всички устройствени
зони, предвидени в ОУП на община Горна Оряховица.
Мярка 2. Почти всички очаквани въздействия от реализацията на ОУП на община Горна
Оряховица върху целевите видове на опазване в мрежата на Натура 2000 са свързани с
новопроектираното трасе на път ІІ-53 в участъка на преминаване през река Янтра. Както
подчертахме по-горе, на този етап на проектиране не могат да се конкретизират площните
въздействия и съответно мерките, които биха ги намалили или елиминирали. Необходимо е
бъдещите конкретни технически параметри на пътя в следващите етапи на проектиране да
бъдат оценени спрямо очакваните въздействия върху предмета и целите на ЗЗ „Река Янтра”.
Цели на предложената мярка: Предотвратяване или минимализиране на отрицателните
въздействия върху защитената зона, произтичащи от реализацията на новопроектираното
трасе на път ІІ-53.
Конкретни смекчаващи мерки за включване в окончателния проект на ОУП,
предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на
неблагоприятните въздействия
Смекчаващи мерки относно ЗЗ „Река Янтра” (BG0000610) за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
Мярка 1. От проекта на ОУП да бъдат изключени имоти с №№ 57217.315.467, 57217.315.468, в
земл. на с. Поликраище, които са предвидени за територия с допустима промяна на
предназначението. В имотите на около 50% от площта им е картирано природно
местообитание 6240 Субпанонски степни тревни съобщества, което бе потвърдено при
теренните проучвания.
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Имоти с №№ 57217.315.467, 57217.315.468, в земл. на с. Поликраище – жълт контур и картирано природно
местообитание 6240 Субпанонски степни тревни съобщества в центъра на имотите – червен контур.

Цел на предложената мярка:
Намаляване на отрицателното въздействие върху природно местообитание 6240 Субпанонски
степни тревни съобщества.
Мотиви за предложената мярка:
В резултат на данните по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ в границите на територията с допустима промяна
на предназначението в земл. на с. Поликраище е картирано природно местообитание 6240
Субпанонски степни тревни съобщества, което е с обща оценка на състоянието в зона „Река
Янтра” (BG0000610) - Неблагоприятно-лошо състояние.
Мярка 2. От проекта на ОУП да бъде изключен имот с № 57217.58.3, в земл. на с.
Поликраище, който по опорен план е пасище, мера и е предвиден за Територии с допустима
промяна на предназначението за предимно производствена устройствена зона (Пп). В
границите на имота при теренните изследвания е установено разпространението на
местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи).
Цел на предложената мярка:
Намаляване на отрицателното въздействие върху природно местообитания 6210
*Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи).
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Мотиви за предложената мярка:
При теренните изследвания е установено разпространението на местообитанието в границите
на имота. Включването му в Територия с допустима промяна на предназначението за
предимно производствена устройствена зона (Пп) може да доведе до необратимо
унищожаване на местообитанието.
Мярка 3. В част „Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Горна Оряховица“ в
Окончателния проект на ОУП да бъде въведен индивидуален ограничителен режим в имот с
№ 59094.125.388 в земл. на с. Първомайци, който по опорен план е територия за жилищни
функции, с който да не се допуска застрояване, отъпкаване, изсичане на растителността или
друг тип антропогенно въздействие на отстояние от 10 m от бреговата ивица на р. Янтра,
която попада в ЗЗ „Река Янтра” (BG0000610) и където е картирано природно местообитания
3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.
Цел на предложената мярка:
Намаляване на отрицателното въздействие върху природно местообитание 3270 Реки с кални
брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.
Мотиви за предложената мярка:
В резултат на данните по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ в границите на територия за жилищни функции в
земл. на с. Първомайци е картирано природно местообитание 3270 Реки с кални брегове с
Chenopodion rubri и Bidention p.p., което е с обща оценка на състоянието в зона „Река Янтра”
(BG0000610) - Неблагоприятно – незадоволително.
Мярка 4. В част „Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Горна Оряховица“ в
Окончателния проект на ОУП да бъде въведен индивидуален ограничителен режим в имот с
№ 40172.310.291 в земл. на с. Крушето, който по опорен план е територия за предимно
производствена устройствена зона (ПП), с който да се забрани застрояване, отъпкаване,
изсичане на растителността или друг тип антропогенно въздействие в североизточната част на
имота между географски координати 42.24204N & 25.69183E, 42.24202N & 25.69224E,
42.24248N & 25.69233E и 42.24253N & 25.69192E (на следващата фигура). Имотът попада в ЗЗ
„Река Янтра” (BG0000610) и в границите му е картирано природно местообитания 6430
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс.
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Имот № 40172.310.291 в земл. на с. Крушето (червен контур) и картирано местообитание 6430 – син контур.

Цел на предложената мярка:
Намаляване на отрицателното въздействие върху природно местообитание 6430 Хидрофилни
съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс.
Мотиви за предложената мярка:
В резултат на данните по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ в границите на територия за предимно
производствена устройствена зона (ПП) в земл. на с. Крушето е картирано природно
местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския пояс, което е с обща оценка на състоянието в зона „Река Янтра” (BG0000610) Неблагоприятно – незадоволително.
Мярка 5. В част „Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Горна Оряховица“ в
Окончателния проект на ОУП да бъде въведен индивидуален ограничителен режим в имоти с
№№ 57217.316.1, 57217.316.2 в земл. на с. Поликраище, които по опорен план са рибарници, с
който да не се допуска промяна в съществуващия хидрологичен режим или друг тип
антропогенно въздействие в границите на имотите. Имотите попадат в ЗЗ „Река Янтра”
(BG0000610) и в границите им е картирано природно местообитание 3150 Естествени
еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition.
Цел на предложената мярка:
Намаляване на отрицателното въздействие върху природно местообитание 3150 Естествени
еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition.
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Мотиви за предложената мярка:
В резултат на данните по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ в границите на територията предвидена за
рибарници в земл. на с. Поликраище е картирано природно местообитание 3150 Естествени
еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, което са с обща
оценка на състоянието в зона „Река Янтра” (BG0000610) - Неблагоприятно –
незадоволително.
Мярка 6. В част „Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Горна Оряховица“ в
Окончателния проект на ОУП да бъде въведен индивидуален ограничителен режим в имоти с
№№ 57217.44.486, 57217.44.488 в земл. на с. Поликраище, който по опорен план е територия
предвидена за рибарници, с който да не се допуска промяна в съществуващия хидрологичен
режим, разораване или друг тип антропогенно въздействие в границите на имотите. Имотите
попадат в ЗЗ „Река Янтра” (BG0000610) и са картирани природни местообитания 6430
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и
6240 Субпанонски степни тревни съобщества.
Цел на предложената мярка:
Намаляване на отрицателното въздействие върху природни местообитания 6430 Хидрофилни
съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и 6240
Субпанонски степни тревни съобщества.
Мотиви за предложената мярка:
В резултат на данните по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ в границите на територия предвидена за
рибарници в земл. на с. Поликраище са картирани природни местообитания 6430 Хидрофилни
съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и 6240
Субпанонски степни тревни съобщества, които са с обща оценка на състоянието в зона „Река
Янтра” (BG0000610) - Неблагоприятно – незадоволително и Неблагоприятно-лошо
състояние.
Мярка 7. В част „Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Горна Оряховица” в
Окончателния проект на ОУП да бъде въведен индивидуален ограничителен режим в имоти
№№ 57217.60.2, 57217.60.157 и 57217.60.5, северно от с Поликраище, а именно: „Забрана за
изсичане на дървета на възраст над 60 години”.
Цел на предложената мярка:
Опазване на потенциално местообитание на целеви горски видове прилепи. Максимално
запазване на характеристиките на местообитанието на 5194 Смок (Elaphe sauromates) и 2635
Пъстър пор (Vormela peregusna).
Мотиви за предложената мярка:
В посочените имоти се намират единични дървета във фаза на старост, предимно дъб,
предоставящи особено благоприятни условия за дневни убежища на два целеви вида прилепи:
1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) и 1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus).
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Евентуалното изсичане на дърветата ще доведе до унищожаване на това потенциално
местообитание. Повишаване благоприятното състояние на тези видове в защитената зона.
Мярка 8: Запазване на дървесната и храстова растителност в обсега на напоителните канали,
граничещи с територии с допустима промяна на предназначението за предимно
производствена устр. зона-Пп (имоти 57217.75.2; 57217.75.1; 57217.58.3; 57217.58.7;
57217.57.2; 57217.57.4; 57217.57.5; 57217.57.6; 57217.57.7; 57217.57.8; 57217.57.9; 40172.3.201;
57217.60.2; 57217.60.157; 57217.60.5; 57217.60.4; 57217.60.109; 57217.315.467; 57217.315.468) в
землището на с. Поликраище.
Цел на предложената мярка:
Запазване на площта на потенциално местообитание на целеви видове земноводни.
Предотвратяване на бариерен ефект при урбанизация на планираните УЗ.
Мотиви за предложената мярка:
Запазването на дървесната и храстова растителност в обсега на напоителните канали и по
границите на посочените имоти, ще осигури както свързаност на местообитанията на целеви
видове земноводни в ЗЗ 1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina), 1193 Жълтокоремна
бумка (Bombina variegatа), 1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), така и
поддържане на добра хранителна база.
13. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА
ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА

Методическият подход, приложен при анализа и оценката на компонентите и факторите на
околната среда е определящ и по отношение избора на мерките, които трябва да бъдат
приложени по време на прилагането на плана. В следващата таблица са показани мерки за
наблюдение и контрол по време на прилагане на плана, предложени от авторския колектив на
ЕО:
Таблица 32 Описание на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на плана
Мерки

Индикатори

Отговорност, Периодика

Подмяна и доизграждане на водопроводната
мрежа

Изградена и реконструирана водопроводна
мрежа – km.

Ежегодно
Община, „ВиК” ЕООД

Проектиране и изграждане на
канализационни мрежи на населените места

Дължина на реконструирана и нова
канализационна мрежа – km.

Ежегодно,
Община, „ВиК” ЕООД

Пречистване на отпадъчните води

Процентно съотношение на общото
количество отпадъчни води спрямо
количеството отпадъчни води, отведени за
пречистване

Ежегодно
Община, „ВиК” ЕООД

Мониторинг върху водоизточниците на
подземни води

Изследване на физико-химични показатели
по разрешителни за водовземане и Наредба
№ 9/16.3.2001 г за качеството на водата,
предназначена за питейно- битови цели

Ежегодно
Басейнова дирекция,
В и К, общината, титуляри на
разрешителни за водовземане

Контрол за водните нива и количеството на
черпените води
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Площ/год.

Периодично,

m2 заети с нерегламентирано депонирани
отпадъци площ

Периодично

Опазване на културно-историческото
наследство

Брой засегнати и нарушени културни
ценности спрямо общия брой културни
ценности на територията на общината

Контрол при издаване на разрешителни за
строеж по реда на ЗУТ за обекти,
разположени в близост до предприятия с
висок или нисък рисков потенциал или за
нови предприятия/съоръжения,
класифицирани с висок или нисък рисков
потенциал или за предприятия/съоръжения,
при които е възможен ефект на доминото, с
цел гарантиране на безопасни разстояния от
тези предприятия/съоръжения до жилищни
райони, обекти с обществено
предназначение, зони за отдих и рекреация,
съседни предприятия и обекти, райони и
строежи, които могат да бъдат източник на
или да увеличат риска или последствията от
голяма авария и да предизвикат ефект на
доминото, големи транспортни пътища и
територии с особено природозащитно
значение или значение за околната среда,
защитени по силата на нормативен или
административен акт

Брой издадени разрешителни за строеж

Община

Община, РИОСВ
Община

Регионален исторически
музей
Периодично,
Община, съответните
компетентни органи в
зависимост от типа/вида на
обекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализът и оценката на предвижданията на предварителния проект на Общият устройствен
план на община Горна Оряховица дава основание за формулиране на следните основни
изводи и констатации:
 общият устройствен план на общината е планов документ, насочен към
екологосъобразно устройство на общинската територия;
 планът е ориентиран към ограничаване до минимум на неблагоприятните
последствия, произлизащи както от досегашната урбанизация на територията, така и от
по-нататъшното протичане на урбанизационния процес;
 по отношение на земеползването и устройството на извънселищните територии,
подходът на Планът е насочен към постигане на екологосъобразни устройствени
решения и в този смисъл не поражда опасност за околната среда;
 планът респектира водните течения и водните площи като елемент на физическата
структура на територията с цел съхраняване характеристиките на средата на
непосредствените им крайбрежия;
 по отношение на териториите, защитени по ЗБР и ЗЗТ са създадени необходимите
устройствени условия за тяхното физическо опазване;
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по отношение на обектите, защитени по ЗКН е подходено диференцирано съгласно
изискванията на ЗКН;
предложенията на плана по отношение на селищното развитие са насочени към
стабилизиране на селищната мрежа на общината;
предвижданията на плана за развитието и устройството на населените места се
оценяват положително, предвид параметрите и начинът на застрояване,
доизграждането на социалната инфраструктура, повишаването на нивото на
благоустроеност;
по отношение на комуникационно-транспортната инфраструктура, предвижданията
на плана включват доизграждане и поддържане на пътната мрежа, което ще допринесе
за подобряване на характеристиките на околната среда;
промените на общата структура на територията, чрез които Планът се стреми да реши
устройствените проблеми на общината са незначителни и са насочени към формиране
на пълноценни устройствени структури, което дава основание да се приеме, че
промените в общата структура на общинската територия са няма да повлияят негативно
върху околната среда.

В заключение, авторският колектив, разработил Доклада за Екологична Оценка предлага на
Експертния Екологичен Съвет към РИОСВ-Велико Търново да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА
предварителния проект на Общ Устройствен План на община Горна Оряховица и
разрешава преминаване към разработването на Окончателния проект, като при съставянето му
се вземат в предвид и се отразят направените в Екологичната оценка и Оценката за
въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони анализи за състоянието
на околната среда, синтеза на съществуващите и очаквани проблеми и мерките, предложени за
преодоляването им.

*** *** ***
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ПРИЛОЖЕНИЯ
І. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
II. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
ІII. КАРТИ И СХЕМИ
ІV. ПИСМА И КОНСУЛТАЦИИ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

БДДР, Изх. №5301/23.10.2016г.
РИОСВ-Велико Търново, Изх. №1264/15.05.2018г.
АПИ, Изх. №08-00-1542/06.11.19г.
БДДР, Изх. №СКЗЗВ-02-453-1/24.10.2019г.
Геозащита ЕООД, кл. Плевен, Изх. №114/14.10.2019г.
НАИМ, БАН, Изх. №3360-1/11.02.2020г.
НИНКН, Изх.№0800-2621/3/23.10.2019
НКЖИ, жп секция Г. Оряховица, изх.№08-00-11-2901/01.07.20
РЗИ-Велико Търново, изх.№07.284-1/26.11.2020г.
БДДР, Изх.№СКЗЗВ-02-453/3/19.11.2020
РИОСВ-Велико Търново, изх.№1254(4)/30.10.2020г.
РИОСВ-Велико Търново, изх.№1254(6)/26.02.2021г.
РИОСВ-Велико Търново, изх.№1254(8)/24.08.2021г.

V. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, ДЕКЛАРАЦИИ, ДИПЛОМИ
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I. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
А. Законови и нормативни актове
1. Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/25.09.2002г. изм. и доп.)
2. Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/28.05.1996г.);
3. Закон за опазване на водите ( ДВ, бр.67/27.07.1999 г, изм. и доп.);
4. Закон за биологичното разнообразие, ДВ бр77/2002г, изм. и доп. Бр. 77/09.10.2012г;
5. Закон за защитените територии, ДВ бр.133/1988г, изм. и доп. ДВ бр.38/18.05.2012г;
6. Закон за горите, ДВ бр. 19/2011г, изм. и доп. ДВ бр.82/26.10.2012г
7. Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012г.);
8. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 10 от 4.02.2000г., в
сила от 5.02.2002 г.);
9. Закона за паметниците на културата и музеите (ДВ, бр. 29/69 г., изм. и доп.);
10. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Д.В. бр. 124/1997 г. МЗ);
11. Закон за защита от шума в околната среда (ДВ, бр.74/13.09.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 30 от
11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)
12. Закон за здравето (ДВ бр. 70/04).
13. Закон за устройство на територията, ДВ бр. 1/2001, изм. и доп. ДВ бр.82/26.10.2012г;
14. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57 от
2.07.2004г. изм. и доп.)
15. Наредба № 1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води;
16. Наредба № 9/19.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
17. Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите
18. Наредба № 3/16.10.2000 г за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване, и експлоатация
на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
19. Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
20. Наредба № 12/03.07.2001 г за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни
райони
21. БДС EN 1998-1/NA. Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Общи
правила, сеизмични въздействия и правила за сгради
22. План за управление на речните басейни в Дунавски район, 2016-2021.
23. Регистър на издадените разрешителни в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район
24. ИАОС, Състояние на качеството на подземните води.
25. Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, Състояние на подземните води на
Дунавски район за басейново управление
26. Програмата за мониторинг на нитратите в подземните води, утвърдена със Заповед
№ РД-635/13.08.2013 г на министъра на околната среда и водите
27. Директива 92/32/ЕЕС и Директива 97/67/ЕЕС за принципите за оценка на рисковете за хората и околната
среда на опасни вещества;
28. Наредба №2 от2014г. за класификация на отпадъците;
29. Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (приета с ПМС
№ 230 от 2005г. ДВ, бр.90/2005г, в сила от 1.01.2006 г.);
30. Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични
вещества, препарати и продукти (ДВ, бр.5/03.01.2003г.);
31. ПМС №12 за режима за въвеждане на опасни вещества (ДВ, бр.10/99г.);
32. Наредба №7 от 3.03.1999 година за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ,
бр.45/1999г.).
33. Наредба №6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната
среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти на шума върху здравето
на населението.” (ДВ, бр.58 / 2006г.)
34. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (ДВ, бр.3 от 2004 г.)
35. Наредба № 1 /14.05.2007 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани
в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр.64/2005 г.)
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36. Наредба № 11 /27.06.2005 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в
атмосферния въздух (ДВ, бр. 42/2007 г.)
37. Наредба № 12 /15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58/2010 г.).
38. Наредба № 6 от 09.11.2000 г за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества
в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
39. Заповед № РД – 272 от 03.05.2001 г. за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в
части от тях.
40. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване.
41. Заповед № РД-660/28.08.2019 г на министъра на околната среда и водите за определяне на водите, които
са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати отземеделски източници и уязвимите зониу в които
водите са замърсени с нитрати от земеделски източници
42. Заповед № РД-237/17.03.2020 г на министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 09222/27.02.2020 г на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на Програма от мерки
за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати от земеделски източници и в
уязвимите зони
43. Заповед № РД-267/03.04.2020 г за мониторинг на екологичното и химичното състояние и количеството
на повърхностни и подземни води
44. Наредба № 7 от 08.08.1086 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни
води.
Б. Научни и специализирани разработки
1) Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, МОСВ и др., 2002
2) Климатичен справочник на Република България
3) Хидроложки атлас на Р България, София, 1964
4) Хидроложки справочник на реките в България
5) Тримесечни бюлетини на ИАОС за състояние на околната среда в България
6) Утвърдени локални експлоатационни ресурси и проектен дебит на водовземни съоръжения за подземни
води към 15.05.2006 г. МОСВ.
7) Гълъбов и др., 1999. Определяне ресурсите на подземните води (Методическо р-во), 1999.
8) Методика за определяне на разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната
концентрация в приземния атмосферен слой, МОСВ’2003;
9) Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в община Горна
Оряховица и План за действие 2015-2020 г.
10) Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2019
година, РЗИ-Велико Търново.
11) Почвено-географско райониране на България” (П. Петров, 1997);
12) „Легендата на почвите” на FAO (1988, 1999);
13) Екологична оценка и опазване на водните течения от замърсяване, Дядовски и колектив;
14) Генерални схеми за управление на водите по речни басейни, БАН, 2000
15) План за управление на водите по речни басейни, 2007
16) Справочник здравеопазване НСИ,
17) Население и демографски процеси, НСИ,
18) Здравна стратегия на област Велико Търново, 2018г;
19) Здравни данни за болестност, заболяемост и здравна обезпеченост на населението от област Велико
Търново, Отчет за дейността на РЗИ-Велико Търново, 2018г.
20) Регистър на лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ, РЗИ-В. Търново,
2018г.
21) Химия и опазване на околната среда, Г. Василев, 2001г.
22) Монография „Растителността на България, карта в М1:600000 с обяснителен текст, проф. И. Бондев,
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 1991 г.”;
23) Комплексна експертна оценка на ландшафта, БАН, 1985г.
24) Сдружение за екологично обучение и управление. “Оценка на риска”, София, юни 1994 г., материали
на Агенцията за опазване на околната среда – САЩ. Раздели “Принципи при оценка на здравния риск”,
“Характеристика на риска”;
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25) Подземни води в НРБ, 1980, Антонов и др..
26) Национален план за опазване на биологичното разнообразие,
27) Ръководство за стратегическа екологична оценка – указания и методики на Европейската комисия
/Интернет страницата на ЕК/;
28) Базисна геоекологична класификация на ландшафтите в България, проф. П. Петров. София,1989 г.;
29) Карта на почвени типове в България - източник АГРОНЕТ, 2006 г.;
30) Бондев, И., 1997. Ботанико - географски райони. География на България, БАН, София
31) Велчев, В., Бондев, И. 1984. Застрашени и редки растителни съобщества в България. – В: Велчев, В.
(ред.) Съвременни теоретични и приложни аспекти на растителната екология, София
32) Регионални доклади за състоянието на околната среда РИОСВ-Велико Търново, 2018, 2019г.
33) Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република
България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г (МРРБ),
34) Чешитев Г. и др., 1992. Геоложка карта на България. Картен лист М 1 : 100 000
35) Справочници здравеопазване, НСИ,
36) Филипов
Л.
и
др.,
1992.
Геоложка
карта
на
България.
Картен
лист
Бяла,
М 1 : 100 000
37) Хрисчев Хр.. и др., 1990. Геоложка карта на България. Картен лист Велико Търново,
М 1:100 000
38) Стоилов Кр., 1982. Карта на инженерно-геоложки типове масиви от льосовата формация в Северна
България, М1: 300 000
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II. СПРАВКА ЗА ПРОВДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА
Консултирани органи и
Същност
Прието
Отразяване в ЕО, мотиви
лица
Консултации, проведени по реда на чл.19 от Наредбата за ЕО
БДДР,
Предоставяне на изходни
Да
Отразено в заданието за обхвати
Изх. №5301/23.10.2016г.
данни за Задание и опорен
съдържание на ЕО и в р-ли
план на ОУПО
„Повърхностни води” и „Подземни
води” на ЕО
РИОСВ Велико Търново,
Изисквания относно глава VI
Да
Всички съображения и изисквания
изх. №1264/15.05.2018г.
от ЗООС, чл.31 от ЗБР и
са отразени при разработването на
указания за последващи
ЕО и ОС
действия
АПИ,
Предоставяне на изходна
Да
Предоставената
информация
е
Изх. №08-00-1542/06.11.19г.
информация за изработване на
анализирана и отразена в раздел
проект на ОУП на община
„Шум” на ЕО
Горна Оряховица
БДДР,
Предоставяне на информация
Да
Информацията е отразена в раздели
Изх. №СКЗЗВ-02-453за изработване на ОУП на
„Повърхностни води” и „Подземни
1/24.10.2019г.
община Горна Оряховица
води“ на ЕО
Геозащита ЕООД, кл. Плевен,
Актуална справка за
Да
Данните са отразени в раздел „Земни
Изх. №114/14.10.2019г.
свлачищата на територията на
недра” на ЕО
община Горна Оряховица
НАИМ, БАН,
Информация от
Да
Отразена в раздел „КултурноИзх. №3360-1/11.02.2020г.
Археологическа карта на
историческо наследство” на ЕО
България
НИНКН,
Предоставяне на информация
Да
Отразена в раздел „КултурноИзх.№0800-2621/3/23.10.2019
за НКЦ на територията на
историческо наследство” на ЕО
общината
НКЖИ, жп секция Горна
Данни относно
Да
Предоставената
информация
е
Оряховица,
преминаващата през
отразена в раздел „Шум” на ЕО
Изх.№08-00-11-2901/01.07.20
територията на общината ж.п.
инфраструктура
Становища, постъпили като резултат от консултациите по чл.19а от Наредбата за ЕО
РЗИ Велико Търново,
Становище по Задание за
Да
Направените препоръки са отразени
Изх.№07.284-1/26.11.2020г.
обхват и съдържание на ЕО
в заданието за обхват и съдържание
на ЕО
БДДР,
Становище по Задание за
Да
Представената
информация
е
Изх.№СКЗЗВ-02обхват и съдържание на ЕО
отразена в разделите „Повърхностни
453/3/19.11.2020
води”, „Подземни води” и Мерки
РИОСВ-Велико Търново,
Становище по Задание за
Да
РИОСВ съгласува заданието за
Изх.№1254(4)/30.10.2020г.
обхват и съдържание на ЕО
обхват и съдържание а ЕО
РИОСВ-Велико Търново,
Оценка качеството на ДОСВ
Да
РИОСВ дава отрицателна оценка на
Изх.№1254(6)/26.02.2021г.
качеството на ДОСВ
РИОСВ-Велико Търново,
Оценка качеството на ДОСВ
Да
РИОСВ дава положителна оценка на
Изх.№1254(8)/24.08.2021г.
качеството на ДОСВ; описани са
последващите процедурни действия
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ІII. КАРТИ И СХЕМИ
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ІV. ПИСМА И КОНСУЛТАЦИИ
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V. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, ДЕКЛАРАЦИИ,
ДИПЛОМИ
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