
 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Приет с Решение №436/28.03.2018г на Общински съвет - Дряново (Протокол №51) 

 

 
С Решение № 486 / 23.09.2014 г. на Общински съвет – Дряново е приета Програма за 

опазване на околната среда на Община Дряново за период 2014 – 2020 г.  

Целите, които програмата си поставя, са както следва: 

Генерални стратегически цели: 

1) Жителите на Община Дряново да живеят в чиста околна среда, която не допуска рискове 

за човешкото здраве   

2) Оптимално използване на природните дадености и културно-историческото наследство за 

развитие на туризма. 

Специфични стратегически цели: 

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

страни, възможностите и пречките и формулираните генерални стратегически цели са 

определени и специфичните стратегически цели в Общинската програма за опазване на 

околната среда.  

За постигане на главните стратегически цели на Програмата за опазване на околната 

среда са формулирани следните специфични стратегически цели, систематизирани по 

компонентите на околната среда, както следва: 

ВЪЗДУХ 

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

поддържа нивото на емисиите под пределно допустимите концентрации. 

 

ВОДНИ РЕСУРСИ 

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

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води до 2020 г. 

 

ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

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

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

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

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

дейности насочени към поддържане на защитените територии в добро състояние 
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ОТПАДЪЦИ 

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

общината 

Специфична цел 6: Да се повиши информираността на населението относно състоянието 

на околната среда и възможностите, които тя предлага за развиване на устойчиви 

икономически дейности и създаване на условия за подготовка на проекти в областта на 

екологията 

В изпълнение на Програмата, съобразно специфичните стратегически цели и 

Плана за действие към нея, са предприети следните мерки: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ МЯРКА / ДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЕФЕКТ / РЕЗУЛТАТ 

1.  Специфична цел 1:  

Да се запази доброто качество на атмосферния въздух и да се поддържа нивото на емисиите под пределно допустимите 

концентрации 

1.1. Реализиране на проекти за 

облагородяване на зелената 

система в общината, насочени към 

подобряване качеството на 

атмосферния въздух. 

 

През 2017 г. Община Дряново реализира два 

проекта: 

1. Проект „ Село Гостилица – облагородено, 

озеленено в хармония с природата“ финансиран от 

ПУДООС.  

По проекта се реализираха следните дейности: 

- Поставено е детско съоръжение за игра в 

зелените площи в двора на училището; 

- Почистен е централния парк на селото, 

направена е ограда, пейки, ремонтиран е 

кладенеца; 

- Районите, попадащи в обхвата на проекта, 

бяха почистени, затревени и зацветени.  

За реализацията на проекта, бяха привлечени 

доброволци от селото. 

2. Проект „Превръщане на съборена, запустяла 

детска градина в място за отдих и детски игри“ в гр. 

Дряново финансиран от ПУДООС.  

По проекта се реализираха следните дейности: 

- Поставено е детско съоръжение за игра, 

поставени са пейки и кошчета за боклук; 

- Района, попадащ в обхвата на проекта, беше 

Облагородена зелена система, която от 

своя страна благоприятства за 

подобряване качеството на атмосферния 

въздух. 
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почистен , затревен и зацветен.  

И двата проекти са приключени и отчетени. 

 

1.2. Изготвяне на график свързан с 

почистването и озеленяването на 

зелените площи в общината и 

следене за неговото спазване 

Съгласно изготвен график, свързан с почистването 

и озеленяването на зелените площи в общината,  

през 2017 г. са изпълнение следните дейности: 

1. Почистване, озеленяване и поддържане на 

модернизираната зелена система в град 

Дряново и междублоковите пространства; 

2. Текущ ремонт на детските площадки и 

съоръженият към тях; 

3. Дезакаризация /обработка на тревните 

площи срещу бълхи и кърлежи/ на тревни 

площи, публична общинска собственост от 

територията на Община Дряново 

4. Дезинфекция на откритите пясъчници и на 

съоръженията на детските площадки на 

територията на Община Дряново  

Осъществен постоянен контрол и 

поддържане на зелените площи в добро 

състояние. 

 

1.3. 

 

Повишаване на енергийната 

ефективност на общинските обекти 

чрез саниране на сградите и др. 

мерки (топлоизолация, подмяна на 

дограма и на ОВ инсталации) с цел 

ограничаване на замърсяването на 

въздуха, причинено от комунално-

битовото отопление; 

 

През 2017 г. Община Дряново реализира проект 

„Ремонт на покрив и фасади на административна 

сграда на кметство Царева ливада“ финансиран 

50% по проект на „Красива България“  

По проекта се реализираха следните дейности: 

- Подмяна на дограмата на врати и прозорци 

на сградата; 

- Изолация на вътрешните стени от 

гипсокартон и вата; 

Постигната е основната цел на проекта:  

Намаляване емисиите на парникови 

газове и увеличаване дела на енергията 

от възобновяеми източници, чрез 

подмяна на  дограмата на врати и 

прозорци на сградата на кметство с. 

Царева ливада. 
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- Боядисване на фасадата; 

- Топлоизолация на подпокривната плоча. 

Проекта е приключен и отчетен. 

 

1.4. Провеждане на изследвания 

свързани с КАВ чрез мобилна 

станция за територията на 

общината. 

Извършването на регулярен мониторинг за 

определяне качеството на атмосферния въздух се 

извършва съгласно изготвен от РИОСВ - Велико 

Търново график, от  мобилна автоматична станция 

за контрол качеството на атмосферния въздух на РЛ 

Русе. 

 

 

През 2017г са направени 4 броя 

измервания, направени през 4 сезона на 

годината. за установяване качеството на 

атмосферния въздуха на територията на 

град Дряново. 

 

    

2. Специфична цел 2:   

Да се подобри управлението на водите и да се развие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води до 2020г. 

2.1. Реконструкция на 

водоснабдителната мрежа и 

осигуряване необходимото 

количество и качество вода за 

питейни и битови нужди за 

жителите на общината с приоритет 

с. Янтра 

 

През 2017г е изработен проект на подробен 

устройствен план – парцеларен план за елементи на 

техническата инфраструктура за трасе на 

водопровод за изграждане на обект: „Допълнително 

водоснабдяване на с. Янтра от съществуващ 

водопровод, находящ се в с. Скалско, община 

Дряново“. 

Фаза: Одобряване на проекта. 

 

За с. Янтра има водоподаване от община 

Севлиево, което не е достатъчно през 

летните месеци.  
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2.2. Подобряване контрола 

осъществяван върху качеството на 

водните тела; 

 

През 2017 г. територията на Община Дряново 

работи   Междуведомствена комисия за проверка на 

потенциално опасни язовири. 

 

Осигурена е проводимостта на река 

Дряновска и нейният приток река 

Андъка. 

3. Специфична цел 3:  

Да се рекултивират нарушените терени на територията на общината до 2018 г. и да се запази доброто състояние на 

почвите в норма 

3.1. Закриване и рекултивация на 

старо депо за твърди битови 

отпадъци в местност  Градище. 

 

През 2017г. продължава изпълнението на проект 

„Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО в 

местност „Градище”, в землището на град Дряново”.   

Избран е изпълнител по проекта, като е 

подписан договор от 01.11.2017г. между 

МОСВ и „Водстрой“  АД гр. София. 

Проекта ще се изпълнява 22 месеца, от 

които 10 м. са извършване на СМР, а 

останалите 12 м. са за отстраняване на 

дефекти и биологична рекултивация. 

Финансиран е на 100% от правителството 

на РБ. 

 

3.2. Екологосъобзразно обезвреждане 

на негодни за употреба пестициди 

и други препарати с растителна 

защита. 

Складът за пестициди, намиращ се на територията 

на Oбщина Дряново, попада в обхвата на проект 

„Екологосъобразно обезвреждане на негодни за 

употреба пестициди и други препарати за 

растителна защита” с инвеститор Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната 

среда. 

По проекта предстои преопаковане, 

временно съхранение, транспортиране, 

крайно обезвреждане на пестицидите с 

изтекъл срок на годност и други 

препарати за растителна защита от 

територията на община Дряново до 

инсениратори за опасни отпадъци на 

територията на ЕС. 
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4. Специфична цел 4:  

Да се опазва биоразнообразието на общината и да се предприемат дейности насочени към поддържане на 

защитените територии в добро състояние 

4.1. Създаване на карта на вековните 

дървета и създаване на маршрути 

около тях. 

През 2017 г. продължи поетапното актуализиране 

на данните, относно санитарното състояние  и 

местонахождението на вековните дървета намиращи 

се на територията на община Дряново, съвместно с 

РИОСВ В.Търново.  

Картиране на вековните дървета с цел 

популяризиране важността им. 

5. Специфична цел 5: 

 Да се подобри системата по сметосъбиране и сметоизвозване в общината 

5.1. Провеждане на морфологичен 

анализ на отпадъците, образувани 

на територията на общината. 

През 2017г. е разработен Морфологичен анализ и 

оценка на състава на генерираните, на територията 

на РСУО - Регион Севлиево, твърди битови 

отпадъци. 

Анализ на вида на отпадъците и 

предприемане на адекватна политика по 

управление на отпадъците. 

5.2. Почистване на нерегламентирани 

сметища. 

През 2017 г. на територията на Община Дряново 

бяха изчистени 3 нерегламентирани сметищни 

площадки с обща площ 0,53 дка. 

 

Ограничаване вредното въздействие на 

нерегламентирано изхвърлените 

отпадъци. 

5.3. Успешно реализиране на проект 

„Прилагане на децентрализиран 

модел за управление на 

отпадъците в България, вкл. 

изграждане на необходимата 

техническа инфраструктура - 

система за раздeлно събиране и 

съоръжение за рециклиране на 

събраните биоотпадъци“. 

През 2017г. трите общини Дряново, Севлиево и 

Сухиндол съвместно кандидатстват с проектно 

предложение по проект за финансиране от ОП „ОС“ 

за 2014г. – 2020г. с референтен № на 

предложението BG 16 М1ОР002-2.006, като се 

очаква финансирането да бъде изпълнено през 

2018г. 

 

Предстои РСУО – Севлиево да 

кандидатства за финансиране  

изграждането  на компостираща 

инсталация. 
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6. Специфична цел 6:  

Да се повиши информираността на населението относно състоянието на околната среда и възможностите, които тя 

предлага за развиване на устойчиви икономически дейности и създаване на условия за подготовка на проекти в 

областта на екологията 

6.1. Организиране и провеждане на 

местни и международни 

инициативи, свързани с 

опазването на околната среда и 

честване по подходящ начин на 

дати от екологичния календар. 

През 2017 г. Община Дряново се включи в 

Националната  кампания на BTV Media Group „Да 

изчистим България заедно!“. 

През 2017г. Общинска администрация – Дряново 

организира три кампании за почистване 

територията на Общината. 

 

Повишена ангажираност и 

заинтересованост по въпросите свързани 

с опазването на околната среда. 

6.2. Периодично информиране на 

населението за изпълнението на 

мерките от Общинската програма 

за опазване на околната среда, 

както и за реализацията на 

различни други проекти с 

екологична насоченост, свързани с 

национални кампании и местни 

инициативи, чрез средствата за 

масова информация и други 

средства; 

Ежегодно, до 31 март, се изготвя годишен отчет за 

изпълнение на Общинската програма за опазване на 

околната среда.  

С Решение №  280 от протокол № 34/28.04.2017г. 

на Общински съвет – Дряново е приет Годишен 

отчет за изпълнение на Програмата за опазване на 

околната среда 2014 – 2020 г. за периода 

01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. Докладът е обявен 

публично. 

За всички проекти, реализирани на територията на 

Община Дряново през 2017 г., е направено 

публично уведомяване на населението, чрез 

обявление за инвестиционно намерение, 

публикувано на  интернет страницата на Общината 

и на информационните табла. 

 

Повишена осведоменост и 

заинтересованост на населението.  

6.3. Включване на децата от общината 

в различни програми за 

екологично образование и 

През 2017 г. Община Дряново и „Екоколект“ АД 

проведоха на 18.12.2017г. конкурс за изработване 

на коледна картичка от  екологични (рециклирани) 

Възпитаване на екологично мислене сред 

младежите. 
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Неразделна част от Програмата за опазване на околната среда на Община Дряново е Регионална програма за управление на 

отпадъците – регион Севлиево, за периода 2015 - 2020 година за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. 

Програмата за опазване на околната среда на Община Дряново е динамичен и отворен документ, изпълнението на който се 

отчита ежегодно и подлежи на актуализация при промяна на фактическите и/или нормативните условия в процеса на нейната 

реализация. 

 

 

ИНЖ. МИРОСЛАВ СЕМОВ /п/ 

Кмет на община Дряново 
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възпитание. и/или отпадъчни материали в две възрастови групи 

1-4 клас и 5-7 клас. 
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