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ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Име: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ №9 

Адрес за кореспонденция: гр. Тетевен, п.к. 5700, пл. „Сава Младенов“ №9 

Телефон, факс и адрес на електронна поща: тел. 0678/52200, факс 0678/96111,  

e-mail: mayor@teteven.bg; 

Лице за връзка, телефон, факс: Мадлена Бояджиева-Ничева – кмет на община 

Тетевен  

ДАННИ ЗА ФИРМАТА ИЗРАБОТВАЩА ЕО: 

Име: ЛЕМНА – ЕКОИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ АД, ГР. БУРГАС; 

Адрес: гр. Бургас 8001, к-с. “ Лазур“, №146, ет. 1,  

Телефон: 056/84-14-03, факс: 056/84-14-13; 

е-mail: office@lemna-ecoinvest.com; е-mail: lemna_bg@abv.bg 

ДАННИ ЗА ПРОЕКТАНТА: 

Име: Обединение „ПЛАН КОНСУЛТ ТЕТЕВЕН“ ДЗЗД, гр. Варна; 

Адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ 70, ет. 2, ап. 6. 

Лице за връзка, телефон, факс; проджект мениджър Росен Димитров – тел.: 0885/555 
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Използвани съкращения: 
МОСВ Министерство на околната среда и водите 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

ОУПО  Общ устройствен план на община   

БДДР  Басейнова дирекция Дунавски район 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

ПУРБ План за управление на речните басейни 

ПУРН План за управление на риска от наводнение 

КАВ Качество на атмосферния въздух 

РПР Регионален план за развитие 

РСУО Регионална система за управление на отпадъците 

ТБО Твърди битови отпадъци 

ФПЧ Фини прахови частици 

ХПК Химична потребност от кислород 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗЗТ Закон за защитените територии 

ЗМ Защитена местност 

ЗТ Защитени територии 

ЗООС Закона за опазване на околната среда 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ЗЧАВ Закон за чистотата на атмосферния въздух 

 ЗВ Закон за водите 

РДВ Рамкова директива за водите 

ИАОС Изпълнителната агенция по околната среда 

КАВ Качество на атмосферния въздух 

МЕ Министерство на енергетиката 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МК Министерство на културата 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

НЕМ Националната екологична мрежа 

Наредба 

ЕО 

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка 

ОПОС Оперативна програма околна среда 

НПУДО Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 

НСРР Национална стратегия за регионално развитие 

ПДН/К Пределно допустима норма/ концентрация 

ПЗ Природни забележителности  

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПМС Постановление на Министерския съвет 

НИНКН Национален институт за недвижимо културно наследство 

РИМ  Регионален исторически музей 

ИА 

ЕСМИС  

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителени мрежи и информационни системи“       

ЧЕЗ  Чешки енергетични заводи 

ИАОС  Изпълнителна агенция по околна среда 

РПМ Републиканска пътна мрежа 

ПРЗ Препарати за растителна защита  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Проектът за изработване на общия устройствен план (ОУП) на община Тетевен 

се изготвя от „ПЛАН КОНСУЛТ ТЕТЕВЕН“ ДЗЗД, гр. Варна, след спечелен конкурс и 

сключен договор за проектиране. 

Обединение „ПЛАН КОНСУЛТ ТЕТЕВЕН“ ДЗЗД, Елена Дякова – Управител, с 

административен адрес:  гр. Варна, бул. „Сливница“ 70, ет. 2, ап. 6.  

Ръководител на авторския колектив, разработващ ОУП на Община Тетевен - 

проф. арх. Иван Никифоров, д.а.н. 

Екологичната оценка на общия устройствен план на община Тетевен се 

разработва от „Лемна Екоинвест – България“ АД, гр. Бургас. 

Настоящият Доклад за екологична оценка на Предварителен проект на 

Общ устройствен план на община Тетевен е коригиран и допълнен съгласно 

забележките в писмо с изх. № 3399 (17)/21.06.2020 г. на РИОСВ-Плевен.  

Отстранена е техническата грешка, касаеща баланса. В Коригирания и 

допълнен ДЕО на ОУПО Тетевен е представен балансът на територията, 

идентичен с този в ДОСВ на ОУПО Тетевен. Алтернатива на плана възниква в 

резултат на предложенията в ДОСВ за изключването на конкретни УЗ от 

предвижданията на предварителния проект на ОУП, с цел намаляване и/или 

отстраняване на неблагоприятните въздействията от плана, която се приема  и 

коментира в ДЕО. 

 Отстранени са цитираните в посоченото писмо на РИОСВ-Плевен 

пропуски във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 3, т. 6 от ЗООС при  оценката 

на вероятните значителни въздействия върху биологичното разнообразие. 

Оценено е въздействието на ОУП на Община Тетевен върху видове от 

Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и е направена 

оценка на значимостта на въздействието на плана върху компонентите на 

околната среда, в т. ч. - върху биологичното разнообразие и неговите елементи в 

обсега на плана.  

Настоящият допълнен доклад е съобразен с направените препоръки в 

Становището на РИОСВ, Плевен и е включен нов раздел 6.8.4. - Обобщена оценка 

на въздействия на ОУП върху растителния и животински свят и биологичното 

разнообразие*, както в границите на защитените зони, така и извън тяхната 

територия. 

Отстранени са неточностите при описанието на предмета на опазване в 

границите на 33 BG 0000494 “Централен Балкан” и  33 BG 0001493 “Централен 

Балкан - буфер”, в които природните местообитания са разработени съгласно 

Стандартните формуляри и извършената картировка в посочените защитени зони 

(МОСВ,2013).  

Премахнати са неприложимите мерки, касаещи предприятия и/или 

съоръжения с нисък или висок рисков потенциал (ПНРП и ПВРП), попадащи в 

Глава 7, Раздел I на ЗООС,  тъй като към настоящия момент на територията на 

общината няма разположени такива и  с настоящия ОУП не се предвиждат. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЕО 

НА ОУПО ТЕТЕВЕН: 

В разработвания предварителен проект за „ОУП на община Тетевен” и  в 

заданието за обхват и съдържание на Доклад за ЕО, изготвено през 2015 г. са взети 

предвид препоръките на контролния орган, посочени в становище на РИОСВ – Плевен 
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(изразено в писмо с изх. №2874/28.05.2014 г. както и предоставената информация във 

връзка с разработване на ОУПО Тетевен с изх. №2605/23.04.2015 г.). 

Предварителният проект на ОУП на Община Тетевен беше подложен на 

обществено обсъждане при което бяха внесени много възражния от гражданството. 

Общинското ръководство  тогава взе решение да  уважи  възраженията и 

предложенията на гражданите и на обществеността и прие решение за допълването на 

проекта, при което процедурата по ЕО беше спряна по искане на община Тетевен  с 

Решение на Директора на РИОСВ-Плевен за спиране на производството по издаване на 

становище по екологична оценка на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 

ТЕТЕВЕН. С писмо  РИОСВ-Плевен информира Кмета на Общината за издадено 

Решение,  с входящ регистрационен номер № П-1484 от 26.05.2016 г. 

Мотивите за спиране на процедурата са на основание чл. 54, ал.1, т. 5 от 

Административно процесуалния кодекс, по искане на възложителя - Община Тетевен, 

към компетентния орган по чл. 84, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с 

писмо вх. № 2874 от 13.05.2016 г. на РИОСВ - Плевен.  

След изготвяне на окончателен вариант на  предварителен проект на ОУП 

на Община  Тетевен  отново стартира процедурата по ЕО, за което е уведомен 

РИОСВ-Плевен и  Експертния колектив по Екологична оценка, с писмо на Кмета на 

община Тетевен, с изх. № 1689/26.05.2017 г.  

След възобновяване процедурата по ЕО и предоставяне на окончателен вариант 

на Предварителния проект на ОУП на Община Тетевен, стартирала с  писмо на Кмета 

на община Тетевен, с изх. №1689/16.05.2017 г. е разработено Коригирано Задание за 

обхват и съдържание на Доклад за ЕО  на ОУПО Тетевен. 

Докладът за екологична оценка  е разработен в съответствие с  изискванията на 

чл. 86, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.17, ал.1 от Наредбата 

за ЕО  и в съответствие с постъпилите становища в процедурата по чл.19а за 

провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на ДЕО, съгласувано с 

писмо с изх. №  3399/16.08.2017 г. на РИОСВ-Плевен. 

Докладът  за ЕО  на ОУПО Тетевен е разработен върху Окончателния вариант на 

предварителен проект на ОУПО и е съобразен със забележките посочени в  писмо с изх. 

№ 3399/16.08.2017 г. на РИОСВ-Плевен относно: Задание за Екологична оценка на 

,,Окончателен вариант на предварителен проект на Общ устройствен план на Община 

Тетевен“, в съответствие с мненията, и препоръките от проведените консултации със 

съответните  институции (Становище на БДДР-Плевен с изх. № 2939/15.12.2017 г. и 

становище  на НП“ЦБ“ с изх. № 32 00-1/11.01.2018 г.). 

При  изпълнение  на процедурата по ЕО на ОУПО Тетевен са изпълнени 

последователни действия, които хронологично са представени в следния ред: 

 Процедурата по екологична оценка на „Общ устройствен план на Община 

Тетевен“ е започнала със запитване по чл. 125, ал. 7 от Закона за устройство на 

територията за приложимата процедура по глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда. С писмо с изх. № 2874 от 28.05.2014 г., РИОСВ - Плевен е 

информирала Община Тетевен, че плана подлежи на задължителна екологична оценка 

по реда на глава шеста, раздел II на Закона за опазване на околната среда, съвместена с 

процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 

 С вх. № 2874/24.11.2015 г. е внесено уведомление по чл. 10 от Наредбата 

за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони (Наредба за ОС), и предварителен проект на „Общ устройствен план на Община 

Тетевен“ (ОУПО). Изискани са и са получени становища от Басейнова дирекция 

Дунавски район и Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ за изясняване на 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

11 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

допустимостта на проекта на ОУПО, заведени с вх. № 2874 от 21.12.2015 г. и от 

23.12.2015 г. на РИОСВ - Плевен. С вх. № 2874 от 08.01.2016 г. и от 13.01.2016 г. е 

внесена допълнителна информация, изискана на основание чл. 11. ат. 1. във връзка с чл. 

12, ал. 1 от Наредбата за ОС.; 

 С вх. № 2874/28.01.2016 г. е внесено Задание за обхват и съдържание на 

Доклада за екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Тетевен“ и 

справка за проведени консултации по чл. 19 и чл. 19а от Наредбата за условията и реда 

за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).; 

 С вх. № 2874/02.03.2016 г. е внесен предварителен проект на „Общ 

устройствен план на Община Тетевен“. С писмо с вх. № 2874/12.04.2016 г. на РИОСВ – 

Плевен, Община Тетевен е поискала удължаване на срока за представяне на 

допълнителна информация, изискана с писмо с изх. № 2874/04.04.2016 г. на РИОСВ - 

Плевен. В писмото на Община Тетевен е посочено, че в резултат на проведените 

консултации с обществеността по предварителния проект на ОУПО, е удължен срока за 

представяне на писмени становища, мнения и възражения.; 

 С писмо с вх. № 2874/13.05.2016 г. на РИОСВ - Плевен, е внесено искане 

от Община Тетевен за спиране на административното производство на основание чл. 

55, ат. 1 от АПК, поради постъпили множество възражения, предложения и искания от 

заинтересованата общественост, които са допустими по ЗУТ и се нуждаят от 

анализиране, преценка и предприемане на съответни мерки от  страна на Кмета на 

Община Тетевен, за максимална защита на обществения интерес, което ще се отрази на 

проектното решение в предвижданията на плана, съответно на ново административно 

производство, което трябва да приключи.; 

 Производството по реда на ЗУТ е в пряка връзка с производството по 

глава шеста, раздел II на ЗООС и по чл. 31 от ЗБР, тъй като процедурата по екологична 

оценка и оценка на степента на въздействие се извършва на Проекта на Общ 

устройствен план, който се изготвя и одобрява по реда на ЗУТ.  

Съгласно Решението на РИОСВ-Плевен за спиране, производството по 

екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Тетевен“, може да продължи 

след внасяне от страна на Община Тетевен на уведомление за план/програма, с 

приложен към него предварителен проект на ОУПО, задание за обхват и съдържание на 

Доклад за ЕО и справка за резултатите от проведените консултации, които да бъдат 

взети в предвид при изготвяне на доклада за ЕО, необходими за произнасяне от страна 

на РИОСВ - Плевен по реда на чл. 12 и чл. 15 от Наредбата за ОС и по чл. 19а. т. 1 от 

Наредбата за ЕО. Посочените стъпки са изпълнени 

По отношение заданието за обхват и съдържание на ДЕО на ОУПО Тетевен, 

Директорът на РИОСВ – Плевен през 2014 г. (уведомление на най-ранен етап) се 

произнася със становище с изх. №2874/28.05.2014 г., че представеният общ устройствен 

план на Община Тетевен попада в обхвата на областите (по-специално устройствено 

планиране), изброени в чл. 85, ал. от ЗООС, както и в обхвата на т. 11. 1 от Приложение 

1 на Наредбата за ЕО и подлежи на задължителна екологична оценка. Съгласно 

посоченото по-горе писмо на РИОСВ – Плевен с изх. №2874/28.05.2014 г., стъпките, 

които следва да се предприемат, са: 

 Изготвяне на Задание за обхват и съдържание на доклада за ЕО, като се вземе 

предвид: 

- Докладът за ЕО трябва да съдържа информация по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, като се 

разгледат съответните аспекти на текущото състояние на околната среда и 

евентуалното й развитие, без прилагането на плана („нулева алтернатива“); 

Докладът за екологична оценка задължително да съдържа: 
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- Описание на съдържанието  на основните цели на  плана и връзката му с други 

съотносими планове и програми; 

- Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат 

значително засегнати; 

- Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ново, имащи 

отношение към плана, включително отнасящи се до райони с особено 

екологично значение, като защитените зони по ЗБР; 

- Целите  по опазване на околната среда на национално и международно равнище, 

имащи отношение към плана и начинът по който тези цели са взети под 

внимание по време на изготвянето на плана; 

- Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда 

(вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от 

осъществяването на предвижданията от ОУП); 

- Да се предложат мерки за предотвратяване на неблагоприятните въздействия на 

ОУП върху околната среда; 

- Да се предложат мерки за наблюдение и контрол. 

- Провеждане на консултации по заданието с компетентния орган – РИОСВ – 

Плевен, със специализирани ведомства и обществеността; 

- Доклад за ЕО да бъде изготвен от колектив от експерти, въз основа на 

съдържащите се в заданието констатации и преди предприемане на горните 

действия е необходимо да се изпълнят изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за 

биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

- Едновременно с внасяне на Заданието за обхват и съдържание на ЕО в РИОСВ – 

Плевен, да се внесе и уведомление по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС. 

- В отделен раздел към екологичната оценка да бъдат разгледани здравно-

хигиенните аспекти на околната среда, като се обърне внимание на следното: 

- Да се представи информация за спазването на изискванията на здравното 

законодателство по отношение на взаимното разположение на зоните за 

рекреационни дейности и жилищните зони спрямо обекти и дейности, 

потенциални замърсители на околната среда. 

- Да се анализира възможността за наднормено натоварване на средата с 

вредности и оказване на неблагоприятно въздействие върху живущите и 

почиващите в тези зони, да се оцени здравния риск и предложат мерки за 

неговото предотвратяване и редуциране. 

- Да се дадат подробни данни за съществуващите в района водоизточници за 

питейно-битови цели и минерални водоизточници. 

След внасяне от страна на община Тетевен  на уведомление за коригирания 

предварителен проект на ОУПО Тетевен, заведено с вх. № 3399/23.06.2017 г. на 

РИОСВ – Плевен, с писмо с изх. № 3399/19.07.2017 г., Компетентният орган, уведомява 

Възложителя на плана, че процедурата по Екологична оценка (ЕО) по реда на Закона за 

опазване на околната среда, съвместена с процедурата по чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие, за Общ устройствен план (ОУП) на община Тетевен, 

спряна с Решение на Директора на РИОСВ-Плевен, издадено на основание чл. 54, ал.1, 

т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, е възобновена служебно. 

 Във връзка с възобновена процедура по екологична оценка (ЕО) на Общ 

устройствен план на Община Тетевен (предварителен проект), от РИОСВ-Плевен бе 

изискана допълнителна информация във връзка с подадено уведомление за план-
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програма (вх. № 3399/23.06.2017 г.), на основание чл. 10 от Наредба за условията и реда 

за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредба за ОС, обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.), с приложено към него 

Задание за обхват и съдържание на Доклад за ЕО. 

Допълнителната информация е необходима за изясняване допустимостта на 

коригирания ОУП на Община Тетевен, спрямо режима на дейностите в защитените 

територии и зони, определени в съответните специални закони (ЗБР, ЗЗТ и др.), 

заповеди за обявяване и планове за управление. 

С писмо с изх. № 3399/16.08.2017 г. РИОСВ - Плевен се е произнесъл по така 

представеното Задание за обхват и съдържание на ЕО със забележки, които съгласно 

дадените указания са отстранени до окончателното произнасяне от РИОСВ - Плевен 

относно допустимостта на новия проект на ОУП. 

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР), за плановете попадащи в обхвата на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС), оценката по чл. 31, ал. 1 от ЗБР се извършва чрез процедурата по екологична 

оценка по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и Наредбата 

за ОС. При провеждане на съвместена процедура по ЗООС/ЗБР, водеща е процедурата 

по ЗООС. 

Във връзка с горното и след преглед на документацията с вх. №, № 

3399/23.06.2017 г., вх. № 3399 от 21.08.2017 г. и вх. № 3399/23.08.2017 г. на РИОСВ - 

Плевен, на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, 

обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.), компетентният орган се произнася, че  е 

необходимо да  се представи в РИОСВ - Плевен, в срок до 20.10.2017 г.. допълнителна 

и уточняваща информация, необходима за определяне на допустимостта на новия 

проект на ОУП на Община Тетевен, и на приложимите процедури по ЗООС/ЗБР. 

Едновременно с представяне на посочената в писмото необходима информация, 

следва да се представи в РИОСВ - Плевен и коригирано Задание за обхват и 

съдържание на ЕО, в съответствие с писмо с изх. № 3399/16.08.2017 г. РИОСВ - 

Плевен, на основание чл. 8, ал. 3 от Наредбата за ЕО. 

Заедно с внесената допълнителна уточняваща информация по отношение на 

проекта е внесено и коригирано Задание за обхват и съдържание на ЕО.  

С писмо с изх. № 3399/3/03.07.2018 г.,  РИОСВ-Плевен информира 

Възложителя, че приема представените с вх. № 3399/23.06.2017 г. и документацията 

към него с вх. № 3399/21.08.2017 г., вх. № 3399/28.08.2017 г., вх. № 3399/20.10.2017 г., 

вх. № 3399/18.12.2017 г., вх. № 3399/12.01.2018 г., вх. № 3399/15.01.2018 г., вх. № 

3399/23.03.2018 г., вх. № 3399/18.04.2018 г. и вх. № 3399/2/19.06.2018 г. на РИОСВ - 

Плевен, коригирано Задание за обхват и съдържание на Доклад за ЕО и проект на ОБЩ 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, като информиране на най-

ранен етап на компетентния орган по околна среда за план/програма/проект, съгласно 

чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/2007 г., обн., ДВ, 

бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г., бр. 94/2012 г., бр. 3/2018 г.), и 

искане по чл.8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, приета с ПМС № 139/2004 г., обн., 

ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп., бр. 3/2006 г., бр. 29/2010 г., бр. 3/2011 г., бр. 38/2012 г„ 

бр. 94/2012 г., бр. 12/2016 г., бр. 3/2018). 
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В същото писмо с изх. № 3399/3/05.07.2018 г. от  РИОСВ – Плевен дават 

указания за изработване на ДОСВ на ОУПО Тетевен, като посочват, че приемат така 

представеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ЕО) на 

Общ устройствен план на Община Тетевен, което е структурирано съгласно 

изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС и Наредбата за ЕО.  

Следвайки указанията на компетентния орган е изработен ДОСВ на ОУПО 

Тетевен, при провеждане на съвместена процедура по ЗООС/ЗБР. С писмо с изх. № 

3399(14)/08.11.2019 г. след проведената консултация, на основание чл. 24. ал. 5, т. 2 oт 

Наредбата по ОС, РИОСВ - Плевен дава положителна оценка на качеството на доклада 

по ДОСВ, като приема, че представената информация е с пропуски, които не са от 

съществено значение при вземането на решение. 

В същото писмо, РИОСВ-Плевен информира, че за продължаване на 

процедурата по Екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен план (ОУП) на Община 

Тетевен, е необходимо Възложителят да възложите изготвянето на Доклад за ЕО на 

колектив от експерти отговарящи на изискванията на чл. 83 от Закона за опазване на 

околната среда, по реда на Наредбата за ЕО (наредбата по чл. 90 от ЗООС). 

Необходимо е Община Тетевен да организира и проведе консултации по реда на 

чл. 20 от Наредбата за ЕО, по изготвения доклад за ЕО/ екологичната част към плана. 

Копие иа съобщението за провеждане па консултациите но чл. 20 от Наредбата за ЕО, 

следва да бъде представено в РИОСВ-Плевен за публикуване на Интернет страницата 

на инспекцията, че в рамките на консултациите но чл. 20 от Наредбата за ЕО, следва да 

проведете задължителни консултации н с РЗИ - Ловеч и с БДДР - Плевен, като за целта 

трябва да им се предостави документацията но ЕО за изразяване на становище, в срока 

по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква "в" от Наредбата за ЕО. 

Съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО, следва да проведете задължителни 

консултации но Доклада за ЕО/Екологичната част на ОУП и с РИОСВ - Плевен, като за 

целта следва да ни предоставите документацията (Доклада за ЕО с всички приложения) 

на хартиен и на електронен носител, за становище в срока по чл. 20, ал. 1, r. 1, буква 

"в", от същата наредба. 

Всички посочени стъпки по изработването на ДЕО на ОУПО Тетевен по 

обявяването на общественото му обсъждане и  консултирането му са изпълнени. 

Проведени са  и задължителните консултации с РЗИ - Ловеч и с БДДР – Плевен, както 

и с НП „Централен Балкан“, с НИНКН, експлоатационни дружества и др. организации 

по преценка на Възложителя. 

Предлаганата структура и съдържание на доклада е подчинена на посочените 

изисквания в становището на контролния орган, както и на изискванията на чл. 86 от 

ЗООС, като докладът за екологичната оценка включва информация, съответстваща на 

степента на подробност на плана и използваните методи за оценка, и съдържа: 

1. Описание на съдържанието на основните цели на плана или програмата и 

връзката с други съотносими планове и програми; 

2. Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално 

развитие без прилагането на плана или програмата; 

3. Характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат 

значително засегнати; 

4. Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, 

имащи отношение към плана или програмата, включително отнасящите се до 

райони с особено екологично значение, като защитените зони по Закона за 

биологичното разнообразие; 

5. Целите на опазване на околната среда на национално и международно 

равнище, имащи отношение към плана и програмата, и начинът, по който 
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тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време 

на изготвянето на плана или програмата; 

6. Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително 

биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, 

води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно-

историческо наследство, включително архитектурно и археологическо 

наследство, ландшафт и връзките между тях; тези въздействия трябва да 

включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и 

отрицателни последици; 

7. Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на 

плана или програмата върху околната среда; 

8. Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите 

на извършване на екологична оценка, включително трудностите при 

събиране на необходимата за това информация, като технически недостатъци 

и липса на ноу-хау; 

9. Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на 

прилагането на плана или програмата; 

10. Заключение 

11. Нетехническо резюме на екологичната оценка; 

12. Справка за извършени консултации. Становища и мнения на засегната 

общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ЕО и 

други специализирани ведомства и специалисти в резултат на проведените 

консултации. 

В Коригирания ДЕО на Окончателния вариант на Предварителния проект 

на  ОУПО Тетевен  са  взети под внимание всички мнения, предложения, 

препоръки, изразени в съответните становища (посочени в Справката по чл.20 от 

НЕО) по проведените задължителни и по преценка на Възложителя консултации 

по чл.20 от Наредбата за ЕО, като са нанесени допълнения и корекции в 

съответните раздели от настоящия ДЕО.  

 

1 Описание на съдържанието на основните цели на плана и 

връзката с други съотносими планове и програми 

Изработеният проект на ОУПО Тетевен е ефективен инструмент за интегрирано 

устройствено планиране, чрез който да се създадат необходимите предпоставки и 

условия за: 

 Динамично и комплексно  развитие на общинската територия; 

 Повишаване качеството на живот на местната общност; 

 Подобряване условията за бизнес; 

 Повишаване на инвестиционната атрактивност на общината; 

 Устойчиво ползване на природните и поземлени ресурси; 

 Опазване на биологичното разнообразие. 

Методологичната концепция за изработването на ОУПО Тетевен има сложен 

композитен характер и включва в себе си елементи на интегрираното териториално 

планиране, на традиционното устройствено планиране и на класическата концепция на 

стратегическото планиране и управление на територията. 
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1.1 Стратегическа цел и очаквани резултати 

1.1.1 Стратегическа цел 

Стратегическа цел на ОУПО Тетевен е да служи като управленски инструмент в 

планирането и устройствената политика на местната власт, като да  създава оптимални 

пространствени и функционални структури и връзки за развитие, изграждане и 

комплексно устройство на цялата територия в хармонично единство на урбанизираните 

територии и на природните дадености, изхождайки от специфичните, регионални и 

местни условия. 

1.1.2 Специфични цели 

Стратегическата цел на ОУПО Тетевен ще се реализира чрез постигането на 

няколко групи специфични цели: 

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

потенциалните ползи и ресурси и се предложат адекватни модели за тяхното 

ползване: 

 Създаване на условия за развитие и обновяване на социално икономическия 

комплекс, така че да се осигури заетост на наличната и на потенциалната 

работна сила в общината; 

 Предлагане на решения за ефективното използване на ресурсите и потенциалите 

на извън урбанизираната територия за целите на социално – икономическото 

развитие на общината. 

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

насоки на общи действия със съседни и други общини в постигането на общи 

цели: 

 Анализ на транспортната инфраструктура и на настоящите и прогнозни 

потребности и предлагане на решение в съответствие с устройствената 

концепция /акценти – връзките с населените места в област Ловеч и съседните 

области/; 

 Извеждане на визия за устройствено развитие на общината на базата на 

интегриране на местните условия и възможности с тези от регионална  

значимост. 

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

както в населените места, така и в извън урбанизираните територии в обхвата на 

общината, предлагане на функционално дефиниране на населените места: 

 Преразпределение на функции, което да осигури обживяване на населените 

места; 

 Обединение на населените места в система и интегрирано управление на 

публичните услуги; 

 Органично и функционално обвързване на град Тетевен с останалите населени 

места в екологично, икономическо, художествено и културно отношение; 

 Активизиране на малките населени места и формиране на по-широк спектър на 

функции в тях; 

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

влияние на туристическите активности. 
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1.2 Обвързаност на ОУПО с наднационални  и национални 

стратегически и програмни документи, с планове и програми 

на регионално, областно и общинско равнище 

Планирането и управлението на територията представлява сложен, динамичен и 

пространствено обусловен процес, който се задвижва от нуждите и желанията на 

местната общност, съобразява се с наличните ресурси и потенциали за развитие, 

структурира се в политики и стратегии за развитие и се прилага чрез конкретни модели 

за устройство на територията. 

Разглеждана в този контекст задачата е изготвяне на ОУПО Тетевен като 

документ, заемащ междинно йерархическо ниво и изпълняващ ролята на редуктор, 

осигурявайки плавен преход и конкретизация при реализирането на насоки, 

дефинирани от планови документи на наднационално и национално стратегическо 

ниво, като се започне от Национална стратегия за регионално развитие през 

регионалните планове за развитие и областните стратегии към местното планиране на 

ниво община с общински план за развитие при реалното им прилагане на територията 

на общината. ОУП съдържа в себе си ясно дефинирани устройствени зони в рамките на 

територията с конкретни граници, предназначение и устройствени режими, 

изпълняващи залегналото в плановите документи от по-високо ниво. 

 

Фигура 1. Място на ОУП в системата от документи за стратегическото 

планиране на пространственото развитие 

При разработване на аналитичната част на ОУП са отчетени тенденциите в 

развитието на територията на общината, както и предвижданите интервенции в 

действащите и предстоящите стратегически документи, имащи отношение към 

планирането и управлението на територията. Основните документи, които имат 

въздействат върху изработването на ОУП са следните: 
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 Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2022 г.  

Националната стратегия за регионално развитие е стратегически документ, 

който задава модела на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво 

развитие на районите на страната. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на 

политиката за регионално развитие и следи за тяхното постигане и взаимнодопълване. 

Главната стратегическа цел на НСРР е „Постигане на устойчиво интегрирано 

регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на 

районите в икономически, социален и териториален аспект”. ОУП следва да допринесе 

за реализацията на някой от стратегическите целите, заложени в НСРР 2012-2022г., 

като някой от тях са: „Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата 

от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в 

населените места“ и „Социално сближаване и намаляване на регионалните 

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

 Национална концепция за пространствено развитие на Република 

България  2013-2025 г.  

Националната концепция за пространствено развитие е стратегически документ, 

определящ пространствено-устройствената основа за развитие и планиране на 

елементите на националната територия, с цел постигане на комплексно и интегрирано 

планиране за осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-

икономически секторни планирания на национално ниво, в контекста на 

общоевропейското пространствено развитие. Концепцията служи за подпомагане на 

различните секторни политики в различните йерархични нива, включително и на ниво 

град. НКПР дава визия за бъдещото пространствено развитие на територията през 

2025г.; 

 Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014-2020 

г. 

Регионалният план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР) 2014-2020 г. 

е планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за 

устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Основна функция на плана е да 

осигури връзката и координацията между целевата концепция на националните и 

европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително 

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и необходимите цели и 

действия за развитие на района при отчитане на неговите специфични условия и 

потенциали за развитие. 

Регионалният план за развитие на Северозападен район има интегрален характер 

и съчетава в себе си мерки и дейности в различни сектори за подобряване на условията 

и факторите за растеж, които се нуждаят от дълговременна и целенасочена подкрепа. В 

плана са разгледани и тенденциите в пространственото развитие на района и направени 

предложения за организация и развитие на територията на основата на политиките, 

заложени в Националната концепция за пространствено развитие на Република 

България 2012-2025 г. и други европейски документи в областта на пространственото и 

градско развитие. Документът е валиден до края на: 2020 г.  Документът е приет с 

Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г.   

Северозападният район обхваща териториите на областите Видин, Монтана, 

Враца, Плевен и Ловеч, и включените в тях 51 общини. Районът обхваща западната 

част на Дунавската равнина, заключена между Стара планина и река Дунав. Граничи с 

Република Румъния и с Република Сърбия.   
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 Областна стратегия за развитие на област Ловеч за периода 2014-2020 г. 

Областната стратегия за развитие определя рамката за развитие и устройство на 

областта и е стратегически документ, който кореспондира с Регионалния план за 

развитие и общинските планове за развитие. Тази тясна взаимовръзка между отделните 

равнища на планиране и управление в страната е показател за синхрон и допълняемост 

при стратегическото целеполагане с оглед на регионалното развитие. Областната 

стратегия за развитие на Област Ловеч има за цел „да се постигне висока степен на 

социално-икономическо развитие на област Ловеч в условията на устойчиво и 

балансирано развитие на районите в Република България“, както и „да се повиши 

териториалната свързаност и устойчивост за подобряване качеството на живот в област 

Ловеч.“; 

 Общински план за развитие на община Тетевен за периода 2014-2020 г. 

Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г.  е документ със стратегическо 

планиране и програмиране на устойчивото местно развитие, който се разработва в 

съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Ловеч за 

периода 2014-2020 г. и останалите стратегически документи 

 Като документ, той засяга най-ниското ниво от системата за стратегическо планиране 

и управление на регионалното развитие и обвързва сравнителните предимства и 

потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за 

развитие на общината в унисон с предвижданията на документите, задаващи насоките в 

регионалната политика на европейско, национално и регионално ниво; 

 

 Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 

2010-2020 г. 

Основната цел на Общинската програма за управление на дейностите по 

отпадъците е да създаде такъв модел за управлението на отпадъците, който да намали 

тяхното въздействие върху околната среда и да подобри ефективността на използването 

на ресурсите. Програмата е разработена за период от 10 години, като цели повишаване 

привлекателността на града и околностите му и подобряване условията за развитие на 

селското стопанство и икономиката в региона; 

 Секторен план за развитие на горите на територията на общината Тетевен, 

2015г. 

През 2015 г. е разработен и приет План за развитие на горите на територията на 

община Тетевен. Планът предоставя обобщена информация за горските ресурси, 

определя целите за развитие на горите и основните насоки на управлението им, 

приоритизиране на горските функции и набелязва най-важните проблеми, чието 

разрешаване ще подобри управлението на горите; 

 Горскостопански план на Държавното горско стопанство „Тетевен“, 2012 г. 

Разработването на Общия устройствен план на Община Тетевен е съобразено 

със специфичните изисквания на основополагащите за целия ЕС стратегически 

документи, както и с нормативни документи, касаещи общностното и националното 

законодателство в областта на регионалното развитие, секторните политики и 

устройството на територията:  

 Стратегията „Европа 2020” /2010 г./ – Тя задава рамката на необходимите 

интервенции за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в 

страните и регионите на ЕС; 
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 Петия кохезионен доклад – В него е разписана оценка на постиженията на 

европейската политика за сближаване, както и структуроопределящи насоки за 

развитието на ЕС през програмния период 2014-2020 г.; 

 Лисабонската стратегия 2000 г. /и актуализациите в нея/ - Главният акцент 

се поставя върху необходимостта от развитие на икономика, базирана на 

знанието чрез адаптиране към промените в информационното общество и 

ускоряване на научноизследователската и развойната дейност, както и 

усъвършенстване на социалния модел чрез инвестиране в развитието на 

човешките ресурси и провеждане на активна политика на заетост; 

 Хартата от Лайпциг за устойчиви европейски градове /2007 г./ – В нея са 

заложени общите принципи и стратегии на политиката за развитие на градските 

райони /интегрирано развитие на градските райони, балансирана териториална 

организация на основата на европейската полицентрична градска структура и 

др./. 

1.3 Характеристика на плана 

Окончателният вариант на предварителен проект на ОУПО Тетевен е разработен 

в обхвата на цялата територия на общината с обща площ от 697 km2 , в т.ч. всички 13 

населени места с техните землища, а именно: гр. Тетевен, с. Бабинци, с. Български 

извор, с. Васильово, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям извор, с. Градежница, с. 

Дивчовото, с. Малка Желязна, с. Рибарица и с. Черни Вит. 

Съгласно чл. 17, ал. 3 на Наредба №8, ОУПО Тетевен се изработва с прогнозен 

период от 15 години. 

Община Тетевен е разположена в Ловешка област – Северозападен район за 

планиране. Общината граничи с 10 общини от Ловешка, Софийска и Пловдивска 

област. Това са общините  Ябланица, Луковит, Угърчин и Троян от Ловешка област; 

Карлово от Пловдивска област и Антон, Пирдоп, Златица, Етрополе и Правец от 

Софийска област. Макар и да граничи пряко с общините Карлово, Антон, Златица и 

Пирдоп, практически с тези общини не съществуват преки транспортни връзки и няма 

възможност за непосредствен обмен на пътуващи хора и стоки. Традиционни и добре 

развити са връзките и обменът с общините Правец, Ябланица, Угърчин и Троян. През 

тези общини се осъществяват връзките с областния център Ловеч, столицата и важни 

републикански транспортни артерии като автомагистрала “Хемус” и първокласния път 

Е772. Територията на общината е 69774,32  ha или около 697 km2, което представлява 

16,86 % от територията на Ловешка област (4 132 km2). 
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Фигура 2. Разположение и граници на община Тетевен 

Разположението на общината благоприятства съвременното ѝ икономическо и 

социално развитие, което води до прогресивно нарастване на необходимостта от 

количествено и качествено развитие на техническата и социалната инфраструктури, 

комуналното обслужване и пр. За територията са в сила система от документи за 

стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие по смисъла на 

Закона за регионално развитие, които в съответните си части извеждат обществените 

приоритети, свързани с опазването и развитието на физическата среда и 

функционалните системи. Реализациите на тези предвиждания на стратегическите 

документи, включително евентуалното им финансиране по структурните фондове на 

ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа. За осигуряване 

плановата основа на управлението, Законът за устройство на територията (ЗУТ, 

обн. ДВ бр. 1, 02.01.2001 г., с изм. и доп. бр. 28 от 19.03.2013 г.) регламентира 

изработването на общи устройствени планове на община (ОУПО), които обхващат 

населените места в общината и техните землища. Предназначението на тези планови 

документи е дефинирано по-подробно в чл. 106 от закона, а прогнозният период – 15 

години в чл. 17, ал. 3 от Наредба №8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове. 

Ръководството на община Тетевен, отчитайки първостепенната важност на 

очертаните обстоятелства и позовавайки се на актуалния опит на други български 

общини, оценява потребността от основаване бъдещото управление на общинската 

територия върху ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН и стартира процедура по изработването 

му.  

Общият устройствен план на община Тетевен (ОУП ОТ) се разработва от 

консултантска компания, специализирана в предоставянето на услуги и цялостни 

съвременни и високотехнологични решения в областта на регионалното и 

териториалното планиране „ПЛАН КОНСУЛТ ТЕТЕВЕН“ ДЗЗД, въз основа на: 
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 Планово задание за изработване на ОУПО и аналитична част, одобрено от ОС -     

Тетевен с Решение № 615/28.05.2014 г.; 

 Решение за определяне на изпълнител, след проведена обществена поръчка на 

основание чл. 41 от ЗОП от страна на Община Тетевен. 

Природо-географските характеристики на община Тетевен обуславят мястото ѝ 

в структурата на пространственото разпределение като община, със специфични 

характеристики с територия попадаща в планински район. Концепцията за 

пространствено развитие на България категоризира общината като част от планински 

общини определяйки основните проблеми и тенденции на тези специфични територии 

и принадлежащите им населени места. 

Съществуват основни проблеми на общината като нарастващ риск от 

обезлюдяване и спад на обществената активност на местното население. Общината е 

застрашена от ограничаване и дори прекратяване на селскостопанската дейност, което 

вероятно може да доведе до изменения в ландшафта и екосистемата. Наличието на тези 

основни проблеми води до ограничаване в значителна степен потенциала за развитие на 

селищата. На тази основа приоритетите на националните, областни и общински 

стратегии, планове и политики трябва да бъдат насочени към стабилизиране и към 

създаване на по-добри икономически и социални условия за живеене, спиране на 

емиграционните и вътрешнообщинските миграционни процеси, стимулиране на 

раждаемостта, разкриване на нови аграрно-индустриални мощности и работни места, 

повишаване на атрактивността за бизнес инвестиции и механичен прираст. 

Бъдещото развитие на община Тетевен предполага затвърждаване ролята на 

общинския град Тетевен като главен културен, административен и социално-

икономически център. В този традиционен и най-вероятен сценарий на развитие 

цялостната концентрация на трудови и икономически ресурси ще остане пренасочена 

към общинския център, а периферните селища ще продължат своята пространствена 

деградация и обезлюдяване. Този моноцентричен модел на развитие обаче не отговаря 

на съвременните изисквания и потребности на жителите на община Тетевен, 

стратегическите виждания на общинската управа за развитие на общината, 

националните и европейски директиви за развитие на селищата и регионите. 

Планинските райони се отличават с определени специфични фактори като – 

наклон на склоновете, различна надморска височина, непроходимост, нарастване,  по-

кратки периоди на естествен растеж, по-ниско качество на почвата, атмосферни и 

климатични условия; в много отношения тези територии са необлагодетелствани, 

поради постоянни неблагоприятни природни условия, като се има предвид че тези 

проблеми водят до опустиняване и до намаляване на селскостопанското производство. 

Общината трябва да предоставя мултифункционална жизнена среда, в която 

икономиката да е тясно свързана със социалните, културните и екологичните аспекти. 

Стратегическите насоки за териториално развитие в общината са свързани с 

реализирането на специфични цели и задачи в устройството на територията, което има 

за цел да постигне устойчиво и балансирано социално-икономическото развитие в 

съответствие с ресурсните възможности. 

Това налага интегриране на устройственото планиране с регионалните и 

секторни политики и планове, чрез териториално координиране на секторните 

политики, стратегии, планове и програми, имащи пряко или косвено отношение към 

пространственото развитие на общината. 

От значение за балансираното развитие на общината е и опазването на 

природното и културно наследство чрез добро управление, правилни политики и 
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насочени инвестиции. Този компонент от пространствената структура показва 

идентичността на общината и повишава конкурентоспособността ѝ. 

Основните задачи, които трябва да се решат с Плановото задание и Опорния 

план са: 

 обобщаване и систематизиране на направените до този момент 

проучвания и разработки за дадената територия, в това число и осигуреността на 

общината с действащи устройствени планове и схеми от по-високо и/или по-ниско 

ниво, които имат отношение към бъдещия ОУПО; 

 формулиране на целите и задачите, които трябва да бъдат решени с 

бъдещия ОУПО, определяне на териториалния обхват на плана, както и фиксиране на 

прогнозните хоризонти, за които се разработва ОУПО; 

 дефиниране на основните методически подходи за изработване на 

предварителния и окончателния проект за ОУПО, етапите, времетраенето и 

процедирането по утвърждаването и влизането му в сила, както и на програмата за 

неговата реализация; 

 формулиране на изискванията към екипа, който ще разработи бъдещия 

ОУПО и към проектно-проучвателните работи (ППР), които следва да се извършат в 

отделните фази и етапи на изготвяне на предварителния и окончателния проект за 

ОУПО; 

 дефиниране на общи и специализирани изисквания към устройствената 

концепция за ОУПО, както в чисто съдържателно, така и в техническо отношение – 

начин на оформяне и представяне на финалните документи – обяснителна записка и 

графични материали; 

 определяне на общите параметри на ОУПО, както и изискванията, които 

следва да бъдат отчитани в процеса на проучванията през различните етапи и фази на 

работата по плана; 

 осигуряване на основната, най-обща информация за аналитичните 

проучвания (включени в съдържанието на Плановото задание), характеризиращи 

състоянието и тенденциите в демографското, икономическото, социалното и 

инфраструктурното развитие на общината, пространствените аспекти на това развитие 

и състоянието на околната среда; 

  идентифициране и структуриране на комплекса от фактори, които 

оказват влияние (стимулиращо или задържащо) върху развитието на социално-

икономическия и инфраструктурен комплекс на общината; 

 разкриване и оценяване на евентуалните ограничители и стимулатори на 

пространственото развитие на общинския център и на селищата с водещи функции в 

общината; 

 очертаване (на предварителен етап) на изискванията за състоянието на 

плановата структура на общината и насоките за пространственото развитие, които 

следва да бъдат заложени в бъдещия ОУПО; 

 определяне на специфични изисквания към устройствената концепция на 

бъдещия ОУПО по отделни функционални и тематични направления: 

- селищна мрежа; 

- зони за обитаване; 

- зони за труд; 

- зони за отдих и рекреация; 

- социална инфраструктура; 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

24 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

- комуникационно-транспортна инфраструктура; 

- природни забележителности; 

- културно наследство; 

- туристическа инфраструктура; 

- околна среда; 

- други специфични изисквания. 

 

1.3.1 Селищна система 

Урбанизираните територии на общинския център се явяват основен носител на 

растежа в рамките на територията на общината, като той се отличава със сравнително 

по-високо ниво на динамика в развитието и свързаната с него изменчивост на 

пространствено-функционалните характеристики на отделните урбанизирани 

територии.  

В съответствие с основните национални и европейски стратегически насоки за 

развитие през следващия програмен период, развитието на основните урбанизирани 

територии следва да се фокусира върху следните тематични направления: 

 Условия за живот, бизнес и работа на местната общност в рамките на 

урбанизираната територия; 

 Еколого-устойчиво и енергийно ефективно  развитие на града и неговите 

функционални системи; 

 Ефективна пространствена организация на територията и адекватно 

инфраструктурно осигуряване; 

 Управление на града и прилежащата територия; 

 Устойчиви решения за мобилност. 

Линеарното разположение на населените места по основните комуникационни 

направления в пространствената структура на общината дава възможност за групиране 

с атрактивни извънселищни урбанистични елементи. 

В основата на възможните сценарии за пространствено развитие на селищната 

мрежа на община Тетевен стои линеарното развитие;  

Особено важна е ролята на реализираните урбанистични полюси със съхранена 

природна среда, редуване на нови урбанистични елементи и природни паузи, 

биологично земеделие и животновъдни ферми, висококатегорийни туристически 

селища и рекреация, логистика и т.н., които гарантират повишена атрактивност за наши 

и чужди капиталови инвестиции.  

1.3.1.1 Планова обезпеченост 

За територията на община Тетевен няма  обща устройствена основа. 

Град Тетевен и всички села в общината имат действащи регулационни планове, 

изготвени и утвърдени в периода 1951 – 1991 година. В землищата на някои населени 

места има утвърдени строителни полигони: 

- в землището на гр. Тетевен – строителни полигони „Лазарините“, 

„Преграда-1“, „Преграда-2“, „Преграда-3“, „Преграда-4“, „Глотното-1“, „Глотното-2“ и 

„Глотното-3“; 

- в землището на с. Голям Извор – строителни полигони „Гергов хан“, 

„Голямо усое“, „Дълга ливада“, „Тулишевец“, „Кривина“ и „Старо село“; 

- в землището на с. Рибарица – строителни полигони „Заводна-1“, 

„Заводна-2“, „Брязово-1“, „Брязово-2“, „Брязово-3“ и „Брязово-4“; 
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- в землището на с. Черни Вит – строителен полигон „Даскот“. 

Действащи ПУП са налични и за: вилна зона „Скрибътна“ (в землището на гр. 

Тетевен), вилна зона „“Руновица“ (в землището на с. Гложене), махалите „Асен“ (в 

землището на с. Гложене) и „Баевене“ (в землището на с. Малка Желязна) и 

промишлената зона в гр. Тетевен. 

 
Таблица 1 Планова обезпеченост на населените места в общината 

№ Населено място 

Застроителен и 

регулационен план 

/ЗРП/ 

Регулационен план 

/РП/ 

Година на 

утвърждаване на 

плана 

Годината на 

утвърждаване на 

Кадастралната 

карта 

1 гр. Тетевен ЗРП 1969 г. 2009 г. 

 кв. Полатен ЗРП 1981 г. 2009 г. 

 кв. Пладнището ЗРП 1986 г. 2009 г. 

 Промишлена зона ЗРП 1978 г. 2009 г. 

 ЗО „Скрибътна“ ЗРП 1991 г. 2009 г. 

2 с. Черни вит ЗРП 1976 г. 2008 г. 

3 с. Рибарица РП 1964 г. 2009 г. 

4 с. Малка желязна ЗРП 1988 г. 2018 г. 

 м. „Баевене“ РП 1951 г. 2018 г. 

5 с. Дивчовото ЗРП 1967 г. 2008 г. 

6 с. Градежница РП 1964 г. 2018 г. 

 Разширение на с. Градежница ЗРП 1982 г. 2018 г. 

7. с. Голям извор ЗРП 1985 г. 2018 г. 

8. с. Гложене ЗРП 1965 г. 2018 г. 

 Вилна зона „Руновица“ ЗРП 1973 г. 2018 г. 

 мах. Асен РП 1948 г. 2018 г. 

9. с. Глогово РП 1963 г. 2018 г. 

10. с. Галата ЗРП 1982 г. 2018 г. 

11. с. Васильово ЗРП 1964 г. 2009 г. 

12 с. Български извор ЗРП 1979 г. 2018 г. 

13 с. Бабинци ЗРП 1988 г. 2018 г. 
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През последните 15 години се наблюдава тенденция за застрояване на земи 

извън урбанизираните територии, предвидени по действащите ПУП. Близките до с. 

Рибарица и гр. Тетевен земеделски земи се оформят като зони за временно обитаване. 

Понастоящем ново строителство в териториите, които са извън строителните граници 

съгласно действащите ПУП, се разрешава въз основа на планове за застрояване за 

отделни поземлени имоти по реда на чл. 59 от ЗУТ и промяна на предназначението на 

земеделските земи и земите горски фонд. По данни от предоставен от община Тетевен 

Регистър на ПУП извън урбанизираната територия е изготвена схема в мащаб 1:25 000 

за територията на цялата община и отделни схеми за землищата на отделните населени 

места в мащаб 1:10 000 с нанесени и отразени границите на поземлените имоти с 

одобрен ПУП извън урбанизираните територии, (като е отбелязано за кои от тях е влязо 

в сила решение за промяна на предназначението). Схемите са придружени с актуален 

списък на ПУП извън урбанизирана територия, като поредният номер на ПУП в 

таблицата на отделното землище отговаря на номерацията в картния материал на 

същото землище. 

1.3.1.2 Прогноза за икономическо развитие /промишленост, селско и горско 

стопанство, транспорт, строителство, туризъм и др./ 

За устойчивото развитие на общината, ключово значение има синхронизирането 

на стратегическото и устройственото планиране. Отчитайки съществуващите в 

общината тенденции и перспективи, настоящият ОУПО Тетевен следва да  създаде 

необходимата устройствено-териториална основа за постигането на  заложените 

приоритети. 

Режими на устройство и параметри за натоварване 

С Общия устройствен план на община Тетевен (ОУП) съобразно местните и 

регионални  характеристики на територията на общината се осигуряват необходимите 

условия за устойчиво комплексно развитие на територията при едновременно: 

 Отчитане и съхраняване на околната среда, осигуряване на здравословни 

условия на обитаване и труд. 

 Икономично използване на теренните ресурси, изявяване и доразвитие на 

качествата на традиционното му застрояване, 

 Опазване и интегриране на културното и историческо наследство в 

живота на местната общност, 

 Сигурност на населението и управление на естествените и антропогенни 

рискове за нея, 

 Запазване, обновяване и развитие на съществуващите населени места, 

оформяне на техния облик и хинтерланд. 

 

Устройствени зони и терени с конкретно предназначение 

 В устройствените зони или извън тях са обособени терените, 

предназначени за: 

 Образование и здравеопазване 

 Техническа инфраструктура, 

 Спорт, 

  Озеленени площи за широко обществено ползване, 

 Специални терени, 

 Терени за обществено обслужване, културно-историческо наследство и  

озеленяване, 

  Терени за гробища.  
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Извън границите на населените места и селищните образувания са 

определени следните видове територии: 

 Земеделски земи с право на промяна в предназначението или застрояване 

в пределно допустими размери. 

  Земеделски земи без право на промяна на предназначението. 

 Територии с режим на превантивна устройствена защита по смисъла на 

чл. 10, ал. 3 и § 5, т. 5 ДР на ЗУТ. 

 Територии за горскостопанска дейност, чието предназначение не може да 

се променя. 

С ОУП на община Тетевен са предложени следните режими на устройство и 

застрояване на устройствените зони: 

 Урбанизирани територии (населени места и селищни образувания). 

 Земеделски територии. 

 Горски територии. 

 Защитени територии. 

Урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) 

 Жилищни устройствени зони-(Ж) 

 Смесени устройствени зони - (С) 

Смесени устройствени територии 

 

С ОУП се предвиждат смесени устройствени зони, които с оглед на 

преобладаващото си предназначение и характера на застрояване, са характерни за 

общината и не се  покриват от общите предвиждания на Наредба № 7. 

- Смесена многофункционална устройствена зона - (Смф1) 

Устройство на самостоятелните терени с конкретно предназначение 

 Жилищни територии - (Ж)  

   Терени за обществено обслужване (Оо) 

 Терени за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (Тти) 

 Територии за спорт и развлечения (Од) 

 Устройство на озеленени територии (Оз) 

 Територии с културно –историческо наследство Ткн). 

Устройство на териториите извън границите на населените места 

  В териториите със земеделски земи без право на промяна на 

предназначението не се допуска промяна на предназначението на земеделски 

земи от І-ва до V-та категория. 

 В територии с необработваеми земеделски земи, се допуска промяна 

предназначение на ползване. 

 В териториите с режим на превантивна устройствена защита се запазва 

фактическото ползване на земята, без да се влошават качеството ù. 

 В териториите за горскостопанска дейност не се допуска промяна на 

предназначението на ползване единствено за „рекреационни гори” по реда и при 

условията на Закона за горите. 

Режимите със специални изисквания и такива, свързани с подобряване на 

екологичната обстановка са сведени до необходимия минимум от: 

 Ограничения в застрояването в съседство с източници на питейна вода, 

гробища, санитарни зони, защитени зони, защитени територии, други обекти, 

изискващи определени хигиенно-защитни зони. 

 Доизграждането на комуникационно-транспортната система (например 

велосипедни алеи – самостоятелно или в напречния профил на улиците, в 

зависимост от възможностите). 
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 Доизграждането на техническата инфраструктура специфични геоложки 

условия, както и редът и условията за изменение на ОУПО и изискванията към 

ПУП. 

 

С проекта на ОУПО се предвиждат развитие на следните активности, дейности и 

системи в общината: 

 Прогнозата по отношение на социално-икономическата дейност в 

общината 

Прогнозата по отношение на социално-икономическата дейност в общината 

предвижда терени за обособяване на Смесени многофункционални устройствени зони 

/Смф1/ с обща площ от 39,50 ha са предвидени в землището на с. Български извор и на 

границата на землището на с. Гложене с това на град Тетевен. Предвиждането на Смф1 

е продиктувано от факта, че и през двете населени места преминават на главни 

комуникационни оси, част от РПМ. Проектната площ на Смф1 разположена в началото 

и края на с. Български извор е по-голяма от предвидената за гр. Тетевен. Причината е 

че през селото преминава по-висок клас път от този през гр. Тетевен, който е натоварен 

с по-голям трафик – път I-4 Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево, т.е. 

пътят свързващ гр. София и гр. Варна. Това само по себе си е достатъчен условие да се 

предвиди, че ще възникне нуждата от устройствена зона, в което да се разполагат 

сгради за обслужване и складова дейност. Предвидената Смф1 разположена в началото 

на гр. Тетевен е в резултат на стремежа за постигане на нормалното функциониране на 

общинския център. 

 
Фигура 3 Пространствено разположение на терените за смесените многофункционални зони в 

землището на Български извор 
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Фигура 4 Пространствено разположение на смесената многофункционална зона в землището на 

град Тетевен и с. Гложене 

В землището на с. Рибарица в с. п. Брязово е предвиден терен за Обществено-

обслужващи дейности /Oo1/, който да предоставя в бъдеще необходимите обществено-

обслужващи услуги в обособяващата се селищната структура с наситени вилни зони. 

 

 
Фигура 5 Пространствено разположение на зоната с обществено-обслужващи функции в 

землището на с. Рибарица, с. п. Брязово 
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Земеделски земи с възможност за промяна на предназначението обозначени със 

С1 са предвидени почти във всички землища, като с най-високо концентрация са в 

северната част на общината в землищата на селата Български извор, Малка желязна, 

Градежница,  Галата, Глогово и Бабинци. Отделни терени са предвидени и за 

землищата на град Тетевен и за селата Черни вит, Голям извор, Гложене, Дивчовото и 

Васильово. 

1.3.1.3 Система обитаване - предвиждания в проекта на ОУПО Тетевен -

устройствени зони 

В прогнозата по отношение на системата обитаване са предвидени терени /Жм1/ 

пространствено разпределени в землищата на град Тетевен /разположени на север-

северозапад и юг-югоизток/.  

Предвиждането на нови терени за обитаване не е самоцелно то е продиктувано 

от факта, че Тетевен е единствен град в общината и едновременно общински център, 

което предполага миграция на населението от селата към града, а от там следва и 

необходимост от нови терени. Системата обитаване за гр. Тетевен обхваща терените 

разположени на север. В южна посока градът е усвоил всички терени, а на север освен, 

че има свободни терени същите предлагат добри условия и високо качество на 

обитаване. 

 

Фигура 6. Пространствено разположение на новите терени за обитаване в град 

Тетевен 

 

 

Предвижда се обособяване и на една зона Жм1 в северозападната част на село 

Рибарица. 
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Фигура 7. Пространствено разположение на новите терени за обитаване в село 

Рибарица 

 

Таблица 2. Нови устройствени зони /Жм1/ в пространствената структура на 

община Тетевен 

УЗ Землище Натура 2000 птици Натура 2000 /хабитати/ 
Площ на 

УЗ [ha] 

1/Жм1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0001493 
0.51 

1/Жм1 Тетевен - - 14.95 

2/Жм1 Тетевен - - 3.18 

3/Жм1 Тетевен - 
ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0001493 
4.39 

4/Жм1 Тетевен 
ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0001493 
2.22 

5/Жм1 Тетевен 
ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0001493 
0.35 

За останалите населени места на територията на общината не се предвиждат 

конкретни територии за развитие на система обитаване, тъй като съществуващите 

терени изпълняващи тази функция биха задоволили потребността от терени за  

обитаване при възникване на такава. 

1.3.1.4 Система културно наследство 

Прогнозата за опазване, използване и развитие на културното наследство на 

Община Тетевен е съобразена със законодателството и с актуалното разбиране на тези 

процеси. Силен акцент в предвижданията на ОУПО е териториалното и смислово 

обвързване на културните и природните ценности. Диагнозата показа 

изключителността на качествата на природата, препотвърждавани в разкритието на 

културни ценности от всички исторически пластове и епохи – възниквали са именно 

поради благоприятните условия на средата. 

За ефективното прогнозиране с оглед на териториалната специфика и при 

спазване на нормативните документи са оформени няколко направления за опазване и 

развитие на недвижимото културно наследство в Община Тетевен: 
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Единната система Културно наследство включва: обекти на недвижимото 

културно наследство; ефективно приобщаване към Западния трансбалкански път; 

традиционната селищна мрежа; мрежата от традиционни комуникационни връзки 

/тематични културни маршрути/. Всичко това заедно с характеристиките  на средата, 

които допринасят за нейната идентичност /пейзаж, застрояване, нематериални 

ценности/ е единен обект на управление. Предлага се моделът на тематичните паркове 

на културното наследство, които опазват и развиват идентичните културни и пейзажни 

характеристики на средата  и имат принос към обогатяване на функцията културен 

туризъм. Предлагат се две системи на тематични паркове: 

 Тематични археологически паркове, обединяващи изразителна и запомняща се 

природна среда и интегрирани в нея археологически обекти. Парковете 

обхващат териториите между селата и защитените природни територии с голямо 

биологични разнообразие; 

 Тематичен парк „Гора зелена, вода студена“ /„Планина, река“/ изразен в 

специфична пейзажна идентичност на Тетевенския Балкан, скални образувания, 

водопади и реки по смисъла на Конвенцията за европейския пейзаж /2000/ в 

съчетание с наличие на антични паметници и исторически места от епохата на 

Българското Възраждане, както и на нематериално културно наследство. 

 

Към този тематичен парк се заделя територия между кв. Скрибътна на Тетевен и 

с. Васильово за изграждане на музей на открито /тип скансен/ с образци на 

регионалната възрожденска къща. Тук условията за демонстрация и ефективно 

развитие на типични занаяти ще бъдат налице, едновременно с условия за целогодишно 

устройване на зелени училища с програми от историко-географската тематика на 

културния ландшафт на Тетевенската община. Музеят на открито при ефективно 

менажиране ще създава възможност за финансиране на опазването и развитието на 

недвижимото културно наследство. 

Прогнозата за ОУПО на Тетевенска община предвижда: провеждане на 

планомерни археологически изследвания с допълване на данни към АИС „АКБ“ 

съгласно НАРЕДБА № Н-2; идентификация и включване на нови културни ценности 

към общинския списък на обектите на недвижимото наследство; създаване и 

поддържане на общодостъпна информационна система за недвижимо културно 

наследство на Общината; приемане на Програма за опазване и популяризиране на 

недвижимото културно наследство. 

С оглед на това се прави и прогноза за координирана мрежа от културни 

маршрути, която да стане основа за местни, национални и международни културно-

туристически продукти, съпоставими с качествата и подходящи за включване към 

националните и европейски културни коридори. 

Предлага се усъвършенстване на териториалното управление на  системата 

културно наследство. Режимите за опазване на недвижимите културни ценности се 

определят с актовете за деклариране или за предоставяне на статут, съгласно  чл. 79 от 

ЗКН. 

Предвидени са следните устройствени категории със съответните 

предназначения, функции и ограничения на режимите: 

 Защитени територии на културни ценности; 

 Обособени извънселищни територии с археологически ценности; 

 Обособени територии в населени места с УПИ с културни ценности; 

 Територии с превантивна защита; 

 Територии на тематични паркове на културното наследство; 
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 Територия на музей на открито; 

 Селища с функции за селски туризъм. 

Предвиждат се следните изисквания за режими на опазване на НКЦ, 

принадлежащи към съответните устройствени зони в територията на Община Тетевен: 

- Режим на опазване – Основни методи при работа с паметници – НКЦ са 

консервацията и реставрацията. Допуска се адаптиране на сградите паметници – НКЦ 

за нови функции, свързани основно с обитаване, туристически дейности, занаяти и 

обществено обслужване. Новото строителство се допуска на базата на влязъл в сила 

РУП, с обхват, определен от Главния архитект на общината, съгласуван с НИНКН или 

най-малко в обхват на съседните УПИ в квартала и през улица. Максималната височина 

на новото строителство е 2 етажа /7,5 m к.к./, ако няма други ограничения. Съгласно чл. 

14. ал. 1, т. 13 от ЗКН, съгласуването на заданията за проектиране, плановете за 

опазване и управление, устройствените планове, техните изменения, специфичните 

правила и нормативи към тях и инвестиционните проекти - за единични и групови 

недвижими културни ценности, в техните граници и охранителни зони е в 

правомощията на министъра на културата, след становище на НИНКН по реда на чл. 83 

и чл. 84 от същия закон.  

- Задължително да се търси обединяване на културното наследство и 

новопредвижданите обекти в тези части на населените места. Допуска се използването 

на нови строителни технологии и материали, но без да се обезличават съществуващите 

паметници, като се спазват формираните улични фронтове и запазените архитектурно – 

исторически ансамбли и исторически формирала се височина на застрояването. 

- Необходимо е създаването на маркетингова стратегия, която да представя 

културното наследството, също така създаване на информационна система на 

културно-историческите ресурси и иновативни форми за популяризирането му. 

Дейностите свързани с експлоатацията на културното наследство в туризма трябва да 

бъдат обвързани с опазването и съхранението на културните ценности и полагане на 

необходимите грижи. 

- Необходимо е стриктно прилагане на специфичните правила и нормативи за 

устройство на защитените територии за недвижимо културно наследство и териториите 

за превантивна устройствена защита на недвижимото културно наследство и 

дефинираните специфични устройствени режими към ОУПО Тетевен за опазване и 

съхранение на недвижимите културни ценности, характерния облик на селищната 

структура и идентичността на общината и региона. 

- Необходимо е община Тетевен да разработи Стратегия за опазване и 

управление, която да включва интегриран подход към пълния обхват културни 

ценности с цел реализацията на целите на предложените режими на опазване на 

културното наследство, съгл. чл. 17 от ЗКН. 

 

1.3.1.5 Система отдих и рекреация - предвиждания в проекта на ОУПО 

Тетевен - устройствени зони 

На територията на общината са изградени туристически информационни 

центрове, от където туристите могат да получат подробна информация свързана с 

природните и културните забележителности в региона, както и да закупят рекламни 

материали – карти, сувенири и др. 

 В прогнозата за развитие на спорта, отдих и рекреацията, и туризма в общината, 

пространствено са обособени шест туристически зони (фигура 5), които ще допринесат 

са бъдещото развие на туризма в общината и превръщането ѝ в утвърдена туристическа 

дестинация. 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

34 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

 

 
Фигура 8 Прогноза за пространственото обособяване на зоните за спорт, отдих и рекреация и 

туризъм 

 

Предвижданията на ОУПО Тетевен в системата за отдих и рекреация са 

представени таблично, разпределени в 5 туристически зони, като са посочени видовете 

УЗ, местоположението им по населени места и спрямо ЗЗ (посочено е когато  попадат в 

съответна ЗЗ или не попадат, обозначено с тире). 

Те са както следват: 

 

1.3.1.5.1 Северозападната туристическа зона 

Тя включва землищата на с. Голям извор, с. Гложене и кв. Полатен. В нея са 

предвидени изграждането на вилни зони, в близост до населените места, зони със 

селскостопанско предназначение, както и една зона съм смесено многофункционално 

устройство, намираща се северно от кв. Полатен. 

Таблица 3. Нови устройствени зони в Северозападната туристическа зона 

УЗ Землище Натура 2000 птици 
Натура 2000 

/хабитати/ 

Площ на 

УЗ /ha/ 

4/Ов1 Гложене ЗЗ „Васильовска планина“ BG0002109 - 6.32 

1/Ов1 Гложене ЗЗ „Васильовска планина“ BG0002109 - 77.00 

2/Ов1 Гложене - - 10.50 

3/Ов1 Гложене ЗЗ „Васильовска планина“ BG0002109 - 12.93 

1/С1 Гложене ЗЗ „Васильовска планина“ BG0002109 - 6.19 

2/С1 Гложене - - 10.36 

3/С1 Гложене ЗЗ „Васильовска планина“ BG0002109 - 3.15 
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4/С1 Гложене - - 4.37 

5/С1 Гложене ЗЗ „Васильовска планина“ BG0002109 - 2.86 

6/С1 Гложене ЗЗ „Васильовска планина“ BG0002109 - 1.64 

7/С1 Гложене ЗЗ „Васильовска планина“ BG0002109 - 4.30 

1/Смф1 Гложене ЗЗ „Васильовска планина“ BG0002109 - 2.26 

1.3.1.5.2 Североизточната туристическа зона  

Тя обхваща землищата на с. Градежница, с. Български извор, с. Галата, Глогово 

и с. Малка Желязна. Предвидените проектни устройствени зони са, както следват: зони 

със селскостопански фонд с възможности за развитие и вилни зони, в близост до селата 

с. Галата, с. Малка Желязна и с. Градежница, Глогово и две зони съм смесено 

многофункционално устройство, разположени до землището на с. Български извор, 

както и четири проектни зони за гробищен парк – две в  с. Български извор, а другите 

две, разположени  съответно  северно и южно в землището на с. Градежница. 

таблица 4 Нови устройствени зони в Североизточната туристическа зона 

УЗ Землище Натура 2000 /птици/ Натура 2000 /хабитати/ 
Площ на УЗ 

/ha/ 

1/С1 Български извор 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Български извор" 

BG0001036 
12.02 

2/С1 Български извор - - 5.17 

3/С1 Български извор 
 

ЗЗ "Български извор" 

BG0001036 
2.16 

4/С1 Български извор 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Български извор" 

BG0001036 
54.00 

1/Смф1 Български извор 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Български извор" 

BG0001036 
20.10 

2/Смф1 Български извор 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Български извор" 

BG0001036 
14.21 

1/С1 Галата 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 14.23 

2/С1 Галата 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 36.20 

3/С1 Галата 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 10.46 

1/Ов1 Глогово 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
33.13 

2/Ов1 Глогово 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
29.75 

3/Ов1 Глогово 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
19.79 

1/С1 Глогово 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 32.32 

2/С1 Глогово 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 17.46 

3/С1 Глогово 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 1.08 

1/Од1 Глогово 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
3.09 

1/С1 Градежница 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 0.28 

2/С1 Градежница 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 46.09 

3/С1 Градежница 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 3.60 
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4/С1 Градежница 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 15.08 

1/Тгп1 Градежница 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 1.45 

2/Тгп1 Градежница 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 0.44 

1/Тгп1 Български извор 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 1.39 

2/Тгп1 Български извор 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Български извор" 

BG0001036 
0.15 

1/С1 Малка Железна 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Български извор" 

BG0001036 
22.26 

2/С1 Малка Железна 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 32.32 

3/С1 Малка Железна 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 1.17 

1.3.1.5.3 Централна туристическа зона  

Централната туристическа зона обхваща землищата на общинския център - гр. 

Тетевен и кв. Полатен. Тази зона е с голям туристически потенциал за развитие, 

благодарение на красивата и неподправена природа на Стара планина, необятните гори 

и високите върхове на Тетевенския балкан. В ОУП са предвидени устройствени зони 

със селскостопански фонд, вилни зони, както и терени за спорт и атракции. В 

землището на общинския център и в близост до него са обособени жилищни 

устройствени зони, устройствена зона за градски паркове, устройствена зона за 

гробищен парк, вилни и курортни зони и комплекси. В границите на тази зона голяма 

част от туристическите атракции са разположени в близост до гр. Тетевен. С цел да се 

развие цялата туристическа зона в ОУП е предвидено изграждането на нови спортни 

обекти – един в централната част и три в периферията. Така с подобряването на 

туристическите ресурси и свързаната с тях инфраструктура общината ще има по-

големи възможности за привличане на туристическия поток, което ще благоприятства 

добре местната икономика.  

Таблица 5 Нови устройствени зони в Централната туристическа зона 

УЗ Землище Натура 2000 /птици/ Натура 2000 /хабитати/ 
Площ на УЗ 

/ha/ 

1/Ов1 Тетевен 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 1.16 

2/Ов1 Тетевен - - 3.70 

3/Ов1 Тетевен 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
52.03 

4/Ов1 Тетевен 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 13.45 

5/Ов1 Тетевен 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
11.40 

6/Ов1 Тетевен 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
5.82 

7/Ов1 Тетевен 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
6.70 

8/Ов1 Тетевен 
ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
8.32 

1/Од1 Тетевен - - 3.68 

2/Од1 Тетевен - 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
0.82 

3/Од1 Тетевен ЗЗ "Централен Балкан" - буфер ЗЗ "Централен Балкан" - 19.82 
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BG0002128 буфер BG0001493 

1/Оз1 Тетевен 
ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
38.10 

1/Ок1 Тетевен - - 18.20 

2/Ок1 Тетевен - - 0.60 

3/Ок1 Тетевен 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
4.11 

4/Ок1 Тетевен 
ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
36.53 

1/Пп1 Тетевен - 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
1.01 

1/С1 Тетевен 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 1.47 

2/С1 Тетевен 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 8.44 

3/С1 Тетевен - - 11.89 

4/С1 Тетевен - - 27.78 

5/С1 Тетевен - - 4.73 

6/С1 Тетевен 
ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
10.85 

7/С1 Тетевен - 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
3.09 

8/С1 Тетевен - - 3.49 

9/С1 Тетевен 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 17.73 

10/С1 Тетевен 

ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
15.49 

11/С1 Тетевен 
ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
2.78 

12/С1 Тетевен 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
14.07 

13/С1 Тетевен 
ЗЗ "Централен Балкан" - буфер 

BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
12.29 

1/Смф1 Тетевен 
ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 
- 2.92 

1/Тгп1 Тетевен ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

- 0.95 

В таблица 5  - Нови устройствени зони в Централна  туристическа зона не са 

включени предвидените УЗ в землището на с. Бабинци при изброяването им. В 

графичния материал са отложени коректно. Това е техническа грешка в обяснителната 

записка на предварителния проект, което ще бъде  коригирано в окончателния проект 

на ОУПО Тетевен. 

1.3.1.5.4 Югозападна туристическа зона  

Югозападната туристическа зона включва землищата на с. Дивчовото и с. Черни 

вит. Проектните зони в близост до с. Черни вит са: територии със селскостопански 

фонд, курортни и вилни зони и една зона за спорт и атракции, като в рамките на тази 

зона е предвидено да се изгради спортен обект. В централните части на тази зона е 

разположено землището на с. Дивчовото, като в него са предвидени нови зони – със 

селскостопански фонд и курортна. На територията на цялата югозападна зона са 

обособени вилни зони, разположени недалеч от землищата на двете населени места. 
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Таблица 6 Нови устройствени зони в Югозападната туристическа зона 

УЗ Землище Натура 2000 /птици/ Натура 2000 /хабитати/ 
Площ на УЗ 

/ха/ 

1/Ов1 Дивчовото 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
13.17 

1/С1 Дивчовото 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
1.62 

2/С1 Дивчовото 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
10.97 

3/С1 Дивчовото 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
0.92 

4/С1 Дивчовото 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
6.98 

5/С1 Дивчовото 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
22.65 

6/С1 Дивчовото 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
2.63 

7/С1 Дивчовото 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
1.29 

1/Ов1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
6.27 

1/Од1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
7.40 

1/Ок1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
3.10 

1/Тгп1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
0.18 

2/Тгп1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
0.11 

3/Тгп1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
0.13 

4/Тгп1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
0.10 

5/Тгп1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
0.26 

1/С1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
4.78 

2/С1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
4.44 

3/С1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
46.02 

4/С1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
11.99 

5/С1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
6.09 

6/С1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
4.15 

7/С1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
4.31 

8/С1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
22.56 

9/С1 Черни вит 
ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 
4.69 

1.3.1.5.5 Югоизточна туристическа зона 

Най-голямата туристическа зона е югоизточната, обхващаща землищата на с. 

Рибарица и с. п. Брязово. В нея туризмът е най-развит, благодарение на село Рибарица. 
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През годините с. Рибарица се развива и се превръща в един от най-посещаваните 

планински курорти. В ОУП е предвидено да се изградят курортни зони и комплекси в 

землището на село Рибарица и вилни и обществено-обслужващи зони, на територията 

на с. п. Брязово. 

Таблица 7  Нови устройствени зони в Югоизточната туристическа зона 

УЗ Землище Натура 2000 /птици/ 
Натура 2000 

/хабитати/ 

Площ на УЗ 

/ha/ 

1/Оо1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
5.95 

1/Жм1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
0.51 

1/Ов1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
23.53 

2/Ов1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
7.04 

3/Ов1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
40.36 

4/Ов1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
29.11 

1/Ок1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
11.48 

2/Ок1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
7.59 

3/Ок1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
30.66 

4/Ок1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
34.98 

5/Ок1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
13.96 

6/Ок1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
25.50 

7/Ок1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
8.08 

1/С1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
0.15 

2/С1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
1.17 

3/С1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
0.48 

4/С1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
3.41 

5/С1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
0.44 

6/С1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
5.55 

7/С1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
0.16 

1/Тгп1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
0.65 

2/Тгп1 Рибарица 
ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0001493 
1.12 

В таблица 7  - Нови устройствени зони в Югоизточната туристическа зона 

липсват предвидените УЗ в землището на с. Васильово при изброяването им, като в 

графичния материал са посочени. Това е техническа грешка в обяснителната записка на 

предварителния проект, което ще бъде  коригирано в окончателния проект на ОУПО 

Тетевен. 
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С развитието на туризма се прогнозира увеличаване броя на заетите, като е 

необходимо повишаване квалификацията на местното население. Следва общината да  

инвестира в провеждането на консултации, обучения и обмен на практики, с цел 

повишаване качеството на туристическите услуги. 

Общината има изграден имидж, като място за активна почивка и район, богат на 

събития и прояви. Тя привлича два типа посетители, като това са семейства българи за 

кратки почивки и български и чуждестранни туристи – любители на природата. Целта 

на ОУП е общината да се утвърди, като туристическа дестинация с развит туризъм- 

еко-, ваканционен и др. и развит алтернативен туризъм, на база на природните 

дадености на общината и богатото културно-историческо наследство. Положителен 

ефект би имало създаването  на регионален интегриран туристически продукт, 

съвместно с другите общини от региона, като приоритет е да се използват устойчиво 

съществуващите ресурси за отдих и туризъм в региона, като те станат водещи в 

местната икономиката. 

След като в концепцията за развитие на община Тетевен е залегнато основно 

развитие на туризма и утвърждаване на общината като цяло и в частност на гр. Тетевен, 

и с. Рибарица като туристически дестинации в прогнозата на ОУПО Тетевен са 

предвидени доста нови терени за развитие на отдиха и рекреацията. 

1.3.1.6 Зелена система 

По отношение на прогнозата за развитие на зелената система в общината се 

предвижда създаване на единна зелена система като към съществуващите озеленени 

площи, паркове и градини по поречието на реката и зоните за спорт и атракции се 

включи и терен за изграждане на парк „Арбуретум“ с площ от 38,10 ха разположен на 

югозапад от реката в град Тетевен. Теренът има за цел да функционира като публичен 

парк със свободен достъп, които да обогати зелена система в общината и да предостави 

необходимите микроклиматични условия за местена общност и гостите на общината за 

активен спорт, отдих и рекреация и друго социални дейности. В землището на града са 

предвидени и нови зони за спорт и атракции, които да задържат за по-дълго време 

гостите на града и да дадат възможност на местната общност за пълноценен спорт и 

отдих. 

Терени за гробищни паркове Тгп1 са предвидени в землищата на град Тетевен, 

Български извор, Черни вит, Рибарица Градежница. 

Предвидени са терени за изграждане  на площадки за спорт и атракция  в 

землищата на Черни вит и Глогово. 

 

Фигура 9 Пространствено разположение на терена за обособяване на парк 

„Арбуретум“ с площ от 38,10 ha 
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Таблица 8 Нови зони за спорт и атракции в пространствената структура на 

община Тетевен 

УЗ Землище Натура 2000 /птици/ Натура 2000 /хабитати/ Площ на УЗ /ha/ 

1/Од1 Черни вит - ЗЗ "Централен Балкан" - буфер BG0001493 7.40 

1/Од1 Глогово 
ЗЗ "Васильовска 

планина" BG0002109 
ЗЗ "Централен Балкан" - буфер BG0001493 3.09 

1/Од1 Тетевен - 
 

3.68 

2/Од1 Тетевен - ЗЗ "Централен Балкан" - буфер BG0001493 0.82 

3/Од1 Тетевен ЗЗ "Централен Балкан" 

- буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - буфер BG0001493 19.82 

Терени за гробищни паркове са Тгп1 са предвидени в землищата на град 

Тетевен, Български извор, Черни вит, Рибарица Градежница. 

Таблица 9 Нови зони за гробищни паркове в пространствената структура на 

община Тетевен 

УЗ Землище Натура 2000 птици Натура 2000 хабитати Площ на УЗ 

[ha] 

1/Тгп1 Български извор ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

- 1.39 

2/Тгп1 Български извор ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

ЗЗ "Български извор" 

BG0001036 

0.15 

1/Тгп1 Градежница ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

- 1.45 

2/Тгп1 Градежница ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

- 0.44 

1/Тгп1 Тетевен ЗЗ "Васильовска планина" 

BG0002109 

- 0.95 

1/Тгп1 Рибарица ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 

0.65 

2/Тгп1 Рибарица ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 

1.12 

1/Тгп1 Черни вит ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 

0.18 

2/Тгп1 Черни вит ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 

0.11 

3/Тгп1 Черни вит ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 

0.13 

4/Тгп1 Черни вит  ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 

0.10 

5/Тгп1 Черни вит ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0002128 

ЗЗ "Централен Балкан" - 

буфер BG0001493 

0.26 

1.3.1.7 Транспортна инфраструктура 

Прогнозата по отношение на развитието на транспортната инфраструктура 

преди всичко касае до повишаване на транспортната достъпност чрез реконструкция и 

модернизация на съществуващата пътната инфраструктура.  

Предвижданията в част Прогноза на ОУПО Тетевен за транспортната 

инфраструктура са изцяло подчинени на подобряване на пътните връзки между 

населените места в общината с цел по-високо ниво на услугите между тях като се 

предвижда изграждането на нови четвъртокласни пътища и местни пътища.  

Предвид сложния планински терен предвижданията за обходни пътища 

посредством, които да се изнесе транзитно преминаващото движение през най-

натоварените населени места гр. Тетевен, с. Български извор, с. Рибарица и други са 
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сведени до нулеви. Въпреки че теренът на  с. Български извор не е толкова сложен  в 

сравнение на другите две горепосочени населени места не е предложен обходен път за 

изнасянето на транзитно преминаващо движение поради факта, че предстои да бъде 

построена новопроектираната АМ “Хемус“, която ще разтовари значително 

движението през с. Български извор. В резултат, на което ще се обезсмисли 

проектантското предложение за обходен път на селото. 

Конкретните проектни предложения за развитие на транспортната 

инфраструктура на община Тетевен са следните: 

 Предвижда се изграждане на два нови пътя с местно значение между с. 

Глогово и с. Бабинци като по този начин се цели подобряване на връзката, както между 

тези две населени места така и едновременно с това се подобрява връзката между 

централата и северната част на община, която към настоящия момент се осъществява 

главно през общинския център. Тези решения изключително много ще скъсят времето 

за достъп, транспортни разходи и други, което е добра алтернатива на съществуващата 

и единствена пътна връзка. 

- Западният път  ще обслужва в бъдеще новопроектираната зона за спорт 

и атракции /ски писта/ като трасето е с проекта дължина от 4,1 km, а източният път 

минаващ през махала Трите могили е 5,1 km. 

 

 

Фигура 10 Проектни трасета на пътна инфраструктура в землищата на с. 

Глогово и с. Бабинци 

 За с. Рибарица се предвиждат три пътя, които са съществуващи, но 

проектното предложение предвижда повишаване на класа им. Целта е да се подобри 

транспортния достъп, както до терените за развитие на курортни зони, комплекси и 

жилищни територии, вилни зони така и да подобри връзката помежду им. В резултат на 

всичко това се очаква да има и положително влияние върху утвърждаването на с. 

Рибарица като курортно място.  

Предвижда се местен път с проектна дължина от 5,6 km разположен успоредно и 

между съществуващия път IV клас обслужващ с. п. Брязово и съществуващия път IV 

клас водещ към м. Костина.  Проектни пътища IV клас се предвиждат за с.п. Заводна с 

дължина 2.8 km  и по поречието на река Стара Рибарица  с дължина 3.4 km. 
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фигура 11 Проектни трасета на пътна инфраструктура в землищата на с. 

Рибарица 

 Североизточно от с. Голям Извор се предвижда изграждане на обходен 

път с дължина приблизително около 2,7 km. Към настоящия момент е съществуващ 

черен път, който свързва строителните полигони. Проектът ще даде възможност за 

разтоварване на основната пътна връзка на селото и едновременно ще подобри 

комуникацията между отделните строителни полигони. 

 

 

Фигура 12 Проектни трасета на пътна инфраструктура в землището на с. Голям 

извор 

 Северно от град Тетевен се предвиждат два пътни участъка, които да 

обвържат града с новите терени.  
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Фигура 13 Проектни трасета на пътна инфраструктура в землището на град 

Тетевен 

Североизточният пътен участък е с дължина от 0.4 km и ще обслужва 

предназначения терен за разширение на гробищния парк. Северозападният пътен 

участък е с дължина от 0.3 km, като той ще обслужва част от терените предназначени за 

изграждане на жилищни нужди. 

1.3.1.8 Инженерна инфраструктура 

1.3.1.8.1 Прогноза за развитието на електроснабдяването 

От ел. схемата се вижда, че захранването на Общината е ориентирано към 110 

kV  и подстанции 110/20 kV. Има връзка с енергийната система с два електропровода 

110 kV в пръстен с което е осигурена минимум втора категория по сигурност на 

електрозахранването. 

Като се отчита разрастването на града и крайградските  вилни зони, комплекси и 

селища, следва да се работи по включване на нови мощности на страна 20 kV след 

сключване на договори с електроразпределителното дружество.  

Подстанция 110/20 kV при необходимост от нови мощности има техническа 

възможност за развитие на уредби СН 20 kV. Развитието на мрежи СН е желателно да 

се изпълнява с кабели 20 kV с използване на общински пътища за прокарване. 

Реконструкция и модернизация на използваните трафопостове 20/0,4 kV с 

физически и морално остаряла апаратура средно и ниско напрежение. 

 Електроразпределителната мрежа 20 kV има възможност за присъединяване на 

производители на ел. енергия от възобновяеми източници.  

Електроразпределителната мрежа 0,4 kV да се обновява с използване на усукани 

проводници с достатъчна проводимост за доставка на качествена ел. енергия на 

потребителите. 
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Общината следва да разработи програма за енергийна ефективност, в която да се 

включва саниране на сградния фонд и използването на осветителни тела за уличното 

осветление с ниска консумация на ел. енергия. 

При разработването на ПУР, ПУП-ПРЗ по райони да се определят терени за 

изграждане на трафопостове и прокарване на електропроводни линии / кабелни или 

въздушни/. 

В по-далечна перспектива с повишаване на жизнения стандарт от една страна и 

поевтиняване на соларните инсталации от друга, като алтернативен източник  за 

производство на ел. енергия ще се използва монтирането на покривни и фасадни 

соларни модули.  

За сега новите технологии за производство на алтернативна енергия преминава 

през електроенергия, което изисква развитието на разпределителната мрежа, която е 

собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД. 

Електроснабдяването на Община Тетевен   следва и за в бъдеще да се разглежда 

свързано с развитието на съседните общини като цяло.  

1.3.1.8.2 Прогноза за развитието на ВиК системите 

Наблюдаваната тенденция за намаляване на населението в общината се очаква 

да продължи и в следващите години. Предвид разглеждане на прогнозата на ВиК 

системите в 50 годишен период, проектантския екип е задължен да приеме и отчете за 

максимална стойност на броя на населението стойностите от 2014 г., която е 

максимална за периода 2004-2014 г. и на която база проектантския екип прави 

прогнозата за развитие на ВиК системите, което ще обезпечи и бъдещето разрастване 

на общината при положително развитие на факторите оказващи влияние върха 

демографията.  

 

 

 

 

Таблица 10. Необходими питейни водни количества към 2065 г. 

№ Селища 

Жители в 

брой /по 

максимална 

стойност от 

2004 г./ 

Qср.ден. 

[m3/ден.] 

Qср.ден. 

[l/s] 

Загуби Общо 

К1 
Qmax.ден 

[m3/d] 
K2 

Qmax.час 

[l/s] m3/d l/s m3/d l/s 

1 с. Български 

извор 

1296 240,8 2,79 48,2 0,56 289 3,35 2,05 541,84 5 14,51 

2 с Бабинци 274 59,4 0,69 11,9 0,14 71,3 0,83 2,11 137,23 5 3,59 

3 с. Васильово 276 51,8 0,6 10,36 0,12 62,16 0,72 2,11 119,66 5 3,12 

4 с. Галата 2511 515,8 5,97 103,16 1,19 618,96 7,16 1,96 1114,13 4,78 29,73 

5 с. Глогово 1469 328,8 3,81 65,76 0,76 394,56 4,57 2,02 729,94 5 19,81 

6 с. Гложене 1071 216 2,5 43,2 0,5 259,2 3 2,06 488,16 5 13 

7 с. Голям извор 399 82,4 0,95 16,48 0,19 98,88 1,14 2,1 189,52 5 4,94 

8 с. Градежница 1825 365,6 4,23 73,12 0,85 438,72 5,08 2,01 809,96 5 22 

9 с. Дивчовото 215 32,8 0,38 6,56 0,08 39,36 0,46 2,11 75,77 5 1,98 

10 с. Малка 
Желязна 

175 23,4 0,27 4,68 0,05 28,08 0,32 2,12 54,29 5 1,4 

11 с. Рибарица 1175 219 2,53 43,8 0,51 262,8 3,04 2,06 494,94 5 13,16 

12 гр. Тетевен 10995 1912,6 22,14 382,52 4,43 2295,12 26,57 1,53 3308,8 2,16 52,25 

13 с. Черни Вит 828 126,6 1,47 25,32 0,29 151,92 1,76 2,09 389,91 5 7,64 

  Общо: 22 509 4175 48,32 835 9,66 5010 57,98         

К1 – коефициент на денонощна неравномерност; K2 – коефициент на часова неравномерност 
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Таблица 11 Прогноза за необходимите питейни водни количества при 

водоснабдителна норма 200 л/ж в денонощието към 2065 г. 

№ Селища 
Жители в 

брой 
Qср.ден. 
[m3/ден.] 

Qср.ден. 
[l/сек.] 

Загуби Общо 
К1 

Qmax.ден 
[m3/d] 

K2 
Qmax.час 

[l/s] m3/d l/s м3/ден l/s 

1 с. Български 

извор 

1296 280 3,24 56 0,65 336 3,89 2,04 627,2 5 16,85 

2 с Бабинци 274 70 0,81 14 0,16 84 0,98 2,1 161 5 4,21 

3 с. Васильово 276 60 0,69 12 0,14 72 0,83 2,11 138,6 5 3,59 

4 с. Галата 2511 520 6,02 104 1,2 624 7,22 1,96 1123,2 4,99 31,24 

5 с. Глогово 1469 320 3,7 64 0,74 384 4,44 2,03 713,6 5 19,24 

6 с. Гложене 1071 320 3,7 64,08 0,74 384 4,44 2,03 713,6 5 19,24 

7 с. Голям извор 399 160 1,85 32 0,37 192 2,22 2,08 364,8 5 9,62 

8 с. Градежница 1825 380 4,4 76 0,88 456 5,28 2,01 839,8 5 22,88 

9 с. Дивчовото 215 40 0,46 8 0,09 48 0,55 2,11 115,28 5 2,39 

10 с. Малка 

Желязна 

175 30 0,35 6 0,07 36 0,42 2,12 69,6 5 1,82 

11 с. Рибарица 1175 300 3,47 60 0,69 360 4,16 2,03 669 5 18,04 

12 гр. Тетевен 10995 2300 26,62 460 5,32 2760 31,94 1,5 3910 2 58,56 

13 с. Черни Вит 828 200 2,31 40 0,46 240 2,77 2,06 452 5 12,01 

 Общо: 22 509 4980 57,64 996 11,53 5976 69,17         

 Промишлени 

предприятия 

9 бр. 

предприятия 

  10,03   2,01   12,04       14,6 

К1 – коефициент на денонощна неравномерност;  K2 – коефициент на часова неравномерност 

Магистрални водопроводи 

Общата дължина на тези водопроводи е 54 km и е в много лошо 

експлоатационно състояние, което води до големи загуби на водни количества и 

преразходи на електрическа енергия. Реконструкцията е наложителна, но не трябва да 

се извършва на отделни участъци. Необходимо е изработването на цялостен идеен 

проект, който да определи диаметрите, дължините и съоръженията, които се налагат по 

трасето /резервоари, ПС, ХС, ПСПВ/. 

Вътрешни водопроводни мрежи 

Вътрешните мрежи на селищата са изградени изключително от АЦ тръби със 

средна възраст над 50 години. Това характеризира целите вътрешни мрежи като 

амортизирани, с честа аварийност и високи загуби на водни количества /над 50%/. Това 

състояние на водопроводната мрежа я прави негодна и неоправдана за използване. 

Големите разходи на вода и преразход на електроенергия изискват скорошна подмяна с 

нови тръби съвременно производство /ПЕВП/. 

Напорни водоеми, помпени станции /ПС/ и хлораторни станции /ХС/ 

Напорните резервоари на Община Тетевен са 48 броя с общ дебит 4600 куб.m. 

Този обем представлява 92% от денонощната консумация на питейна вода. Тук е 

необходимо да се прецизира годността на всички резервоари относно географската им 

кота с оглед на реконструкцията им или изключването им от водоснабдителните 

системи. Изградените 5 броя помпени станции са функция от бъдещото решение на 

общото водоснабдяване на общината и тяхната реконструкция би трябвало да се 

извърши след утвърждаването на този проект, за да се изясни какви точно действия ще 

бъдат предприети относно някои от съществуващите помпени станции и хлораторни 

станции. 

1.3.1.8.3 Прогноза за изграждане и реконструкция на водопроводните 

системи 

Водоизточници 

Основни водоизточници на общината са „Балованджика“ и „Брестнишка лъка“, 

задоволяващи с. Рибарица и гр. Тетевен от речно водохващане. Общият дебит се движи 
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през годината от 40 л/сек до 150 l/s. Необходимото водно количество за общината в 

перспектива 2065 г. е 81,21 l/s. Следователно задължително се налага използването на 

всички изградени водоизточници на територията на общината, чиито минимален дебит 

през летните месеци е 98,65 l/s. Задоволяването на необходимостта от питейна вода 

изисква реконструкция и по-голяма санитарна зашита на всички водоизточници. 

Системата на водоизточниците трябва да бъде гъвкава, за да могат да се задоволят 

нуждите на всяко селище чрез превключване от система в система с икономично 

изразходване на електрическата енергия. Там където се нарушават качествата на 

питейната вода /от помътняване, биологични замърсявания, химически промени и др./ 

да се предвиди изграждането на пречиствателни станции, съобразени с българските 

стандарти и европейските нормативни изисквания. 

За нуждите на общината ще се наложи да се използват по-голям дял от водите на 

дренаж „Видрите“ /дебит 117 l/s/. Това ще се налага най-често за нуждите на тези 

селища, които имат недостиг на питейна вода от местните им каптажи. Всички питейни 

води, влизащи във водоснабдителните мрежи на населените места задължително трябва 

да се пречистват до показатели съгласно БДС за питейните води. 

1.3.1.8.4 Прогноза за изграждане на улични канализационни мрежи 

ВиК АД гр. Ловеч на този етап не експлоатира канализационна мрежа, 

канализационна помпена станция /КПС/ и пречиствателни станции за отпадъчни води 

/ПСОВ/ на територията на Община Тетевен. Предвид карстовия характер на земните 

пластове или наличието на много водоизточници за питейни води, трябва внимателно 

да се подходи с отвеждането и обработването на битовите отпадъчни води, с цел да не 

се допусне замърсяване на водоизточниците. ВиК АД гр. Ловеч предлага изграждане нa 

ПСОВ, като   в първи етап предлага да се включат гр. Тетевен, с. Галата и с. Рибарица. 

В следващите етапи да се включат и останалите селища в границите на общината.  

1.3.1.8.5 Прогноза за изграждане на ПСОВ 

С ОУПО Тетевен се предлага, в първият етап да се изгради: 

- ПСОВ – „Тетевен“ със следните  технологични параметри: 

N=11957 екв.ж. при водоснабдителна норма 152 l/ж. в денонощие. Площадката е 

предвидена в ПИ 72343.500.2008 на площ от 2 512, 8 ha. Предвид, че към настоящия 

момент няма много работещи предприятия, натоварването в началото ще бъде по-

малко. Qср.ден.=2192,31 m3/денонощие. Към ПСОВ са включени и промишлените 

предприятия: Олина, ЕТ „Дебеляшки“  „Абаджиев“ и „Тетевенка“ АД. 

След последния преливник на колектора от гр. Тетевен се прибавят и 

отпадъчните води от кв. Полатен, посредством КПС. Проектът предвижда пълно 

биологическо пречистване с отстраняването на азота и фосфора, съгласно 

нормативните изисквания. 

1.3.1.8.6 Телекомуникационна инфраструктура  

С оглед на бъдещото включване на всички държавни структури към ЕЕСМ и 

представяне на комуникационна инфраструктура за въвеждането на електронно 

правителство, ИА ЕСМИС развива мрежа, като изгражда поетапно оптична свързаност 

до сградите на общинските и другите администрации, осигурява необходимото 

оборудване и увеличава преносния капацитет на мрежата по инвестиционни програми 

и проекти, съгласувани и/или утвърдени от министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. 
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С писмо на ИА ЕСМИС с per. №0094-3615/10.12.2015 г. е предоставили 

информация за електронната съобщителна инфраструктура на Държавна агенция 

„Електронно управление“ (правоприемник на ИА ЕСМИС, съгласно изменения и 

допълнения в Закона за електронното управление от 01.07.2016 г.), разположена на 

територията на Община Тетевен. Новопостроената оптична кабелна линия с 

направление Ловеч - Угърчин - Ябланица/Тетевен е въведена в експлоатация с 

Разрешение за ползване № СТ-05- 2403/16.12.2015 г., издадено от Дирекция за 

национален строителен контрол. 

 По отношения на комуникационните системи в населените места на общината е 

необходимо да се осигури достъп до високоскоростен широколентов интернет, което да 

даде възможност за ефективна работа на икономическите субекти, локализация и 

изграждане на нови обекти, както и използването му в домакинствата. 

 Ускореното изграждане на високоскоростни/широколентови електронни 

съобщителни мрежи и развитието на електронните съобщения за нуждите на 

държавното управление са сред основните приоритети на приетата с решение № 149 от 

11 март 2015 г. на Министерски съвет “Актуализирана политика в областта на 

електроните съобщения на Република България 2015-2018г.“ 

В писмо до община Тетевен с изх. № 08-00-802/22.04.2015г. „Българска 

телекомуникационна компания" ЕАД (БТК) е посочила, че за точното отразяване на 

местоположението на мрежите и съоръженията на територията на Община Тетевен е 

необходимо да им бъде предоставена кадастрална подложка. Към настоящия момент в 

БТК не е постъпвала такава. Съобразно последното, дружеството не е предоставяло 

изходна информация за съществуващата електронна съобщителна мрежа и свързаната с 

нея инфраструктура на територията на община Тетевен. 

В писмо  с регистрационен № 08-00-1393 от 20.07.2017 г. „Българска 

телекомуникационна компания" ЕАД  уточнява следната информация: БТК предоставя: 

•  Телефонни услуги при 100% степен на цифровизация на телефонните 

връзки на територията на цялата община; 

•  GSM покритие - 99,97 % покритие по население на територията на 

общината; 

•  БТК предоставя телевизионна услуга по технологията Direct to The Home 

TV (DTH TV) на територията на общината; 

•  На територията на общината се предоставя достъп до фиксиран 

високоскоростен интернет, с високо качество по ADSL технология 

•  Мобилен достъп до интернет чрез UMTS технология със 96,68 % 

покритие по население на територията на общината.  

Не на последно място посочваме и факта, че на БТК е издадено Разрешение за 

строеж № 04/02.02.2015г., с което е разрешено да се реализира строителството на 

следния обект: „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на 

БТК № VT5525_B, състояща се от монтаж на антени на съществуваща СР - кула, 

фидерна скара и оборудване на съоръжения за електронни мрежи, към съществуващ 

обект: Телевизионна ретранслаторна станция (ТВРС) „Тетевен 1" и обслужваща сграда 

към нея.". 

С оглед констатираните пропуски по графична и обяснителна част на проекта на 

ОУПО Тетевен, в писмо № 08-00-1393 от 20.07.2017 г., БТК предоставя на община 

Тетевен  на магнитен носител (1бр. CD) следната информация: 

•  Ехсе1-ска таблица с информация за GSM покритието на територията на 

Общината, както и брой на съществуващи базови станции на дружеството с GPS 

координати. 
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•  Схематично нанесени трасета на електронна съобщителна мрежа, 

собственост на БТК, на територията на гр. Тетевен, в DWG формат. 

Тази информация се очаква да бъде отразена в окончателния проект на ОУПО 

Тетевен. 

Очаква се успешно разрешаване на възникналия казус, при отчитане на 

интересите на страните и при пълно съобразяване с действащото в страната 

законодателство в следващия етап на проектиране и изработване на екологичната 

оценка на ОУПО Тетевен. 

1.4 Баланс на територията  

Изхождайки от целта и основните задачи на ОУПО Тетевен, устройствената 

концепция и възприетите решения на проекта на ОУПО, в него са обосновани 

промените в поземлените ресурси за бъдещо развитие на общината.  В баланса – 

таблица  № 12 са посочени промените, спрямо съществуващото състояние, базирайки 

са на опорния план.  
 

 
 

Фигура 14 Планова основа на територията на община Тетевен 

 

Представеният баланс на територията* в настоящия коригиран и допълнен 

Доклад за ЕО е отстранена забележката на компетентния орган  и е поместен баланс, 

еднакъв с баланса,  разгледан в Доклада за ОС. В случая с различието в балансите става 

въпрос  за досадна техническа грешка. (Копиран и поместен е баланс от стара, неактуална 

обяснителна записка  на ОУПО Тетевен, което се изясни след като се направи проверка и коментар с 

проектантите. Проектът претърпя много корекции, поради уважените възражения на обществеността). 

Въобще не става въпрос  за алтернатива, поради поместен неактуален,  различен баланс 

на териториите от разгледания в Доклада за ОС (по чл. 31 от ЗБР).  Не е необходимо 

проектът да преминава проверка за допустимост, по чл. 12 от Наредбата за ОС. 

Възложителят и ЕК, разработил ДЕО са информирани, за недопустимост на 

предвижданията на ОУП, дори при различия по отношение само на един имот, и че при 

това се прекратява цялата процедура по ЕО/ОС. 
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В случая поради допусната техническа грешка не настъпва необходимост от  

разглеждане и оценяване на  две алтернативи. В представения допълнен ДЕО балансът 

е  еднакъв с  разгледания в Доклада за ОС (по чл. 31 от ЗБР), т.е. не се касае за две 

алтернативи. 

С  направената корекция в допълнения  Доклад за ЕО отпада предположението 

за алтернативи, тъй като е поместен актуалния баланс, съвпадащ с разгледания в 

Доклада за ОС, на който също е бил осигурен обществен достъп. 
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Таблица 12. Баланс на територията* 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩО 

Наименование на териториалния елемент 

Площ на 

съществуващи 

елементи 

Площ на 

проектни 

елементи 

Увеличение Намаление Изменение 

площ /ha/ % площ /ha/ % площ /ha/ площ /ha/ % 

Територии с общо предназначение 

1. Жилищни функции 1283,58 1,84 1306,83 1,87 23,25   1,81 

2. Обществено-обслужващи функции 29,65 0,04 35,58 0,05 5,93   19,99 

3. Производствени дейности 100,33 0,14 102,95 0,15 2,61   2,60 

4. Складови дейности 3,59 0,01 3,59 0,01       

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 39,75 0,06 648,50 0,93 608,75   1531,60 

6. Озеленяване, паркове и градини 24,31 0,03 62,38 0,09 38,08   156,65 

7. Спорт и атракции 6,42 0,01 41,23 0,06 34,81   542,10 

8. Комунално обслужване и стопанство 136,80 0,20 104,39 0,15   32,41  -23,60 

9. Земеделски територии, в т.ч.:               

9.1. Обработваеми земи-ниви 1969,11 2,82 1744,72 2,50   224,38  -11,40 

9.2. Обработваеми земи-трайни насаждения 1790,39 2,57 1544,51 2,21   245,88  -13,73 

9.3. Необработваеми земи 13229,99 18,96 12201,91 17,49   1028,07  -7,77 

10. Горски територии, в т.ч.:               

10.1. Гори 37369,95 53,56 37369,95 53,56       

10.2. Защитни гори 0,00 0,00 0,00 0,00       

10.3. Рекреационни гори 0,00 0,00 0,00 0,00       

10.4. Горски земи 160,39 0,23 160,39 0,23       

11. Водни площи 332,52 0,48 332,52 0,48       

12. Транспорт и комуникации 257,32 0,37 257,31 0,37       

13. Техническа инфраструктура 22,43 0,03 22,43 0,03       

14. Недефиниран НТП и функция 8,43 0,01 8,04 0,01   0,40  -4,70 

15. Селскостопански фонд с възможност за промяна на 

предназначението 0,00 0,00 773,33 1,11 773,33     

14. Гробищен парк 14,95 0,02 19,84 0,03 4,89   32,73 

16. Смесена многофункционална зона 0,00 0,00 39,50 0,06 39,50     
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Защитени и нарушени територии 

А) За природозащита 7,50 0,01 7,50 0,01       

Б) За опазване на културното наследство 1,94 0,00 1,94 0,00       

В) С особена териториалноустройствена защита 12984,98 18,61 12984,98 18,61       

Г) За възстановяване и рекултивация 0,00 0,00 0,00 0,00       

Д) С активни и потенциални свлачища и срутища 0,00 0,00 0,00 0,00       

Е) Други нарушени територии 0,00 0,00 0,00 0,00       

Ж) Обща площ (с отчитане на припокриването) 12994,43   12994,43         

Обща площ: 69774,32   69774,32         

 

 

При реализиране на проекта за ОУП на общината увеличаване на площите ще има за жилищни функции с 23.25 ha (1.81%), 

Обществено-обслужващи функции с 5.93 ha (19.93%), Производствени дейности 2.61 ha (2.60%), Селскостопански фонд с възможност 

за промяна на предназначението 773,33ha,  Рекреационни дейности, курорти и вилни зони  608,75ha (1531,60%), Озеленяване, паркове 

и градини 38,08ha, (156,65%), Спорт и атракции 34,81ha (542,10%),  Гробищен парк с 4,89 ha (32,73%), Смесена многофункционална 

зона 39,50 ha. 

В проекта за ОУП е предвидено изграждане на устройствени зони, които ще доведат до намаляване на определени площи от 

поземления фонд на населените места. Площите на  Комунално обслужване и стопанство от 136,80 ha ще бъдат намалени с 32,41ha, 

Обработваеми земи-ниви от 1969,11ha с 224,38 ha, Обработваеми земи-трайни насаждения от 1790,39 ha с 245,88ha,  Недефиниран НТП 

и функция с 0,40 ha. 
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Таблица 13 Разпределение на устройствените зони в населените места на територията на община 

Тетевен 

Землище ЕКАТТЕ Устройствена зона Площ (hа) 

Бабинци 07884 1/Ов1 2,05 

 07884 1/С1 26,88 

 07884 2/С1 2,01 

 07884 3/С1 1,28 

 07884 4/С1 4,97 

Български извор 07357 1/С1 12,02 

 07357 2/С1 5,17 

 07357 3/С1 2,16 

 07357 4/С1 54,00 

 07357 1/Смф1 20,10 

 07357 2/Смф1 14,21 

 07357 1/Тгп1 1,39 

 07357 2/Тгп1 0,15 

Васильово 10272 1/Ок1 0,81 

 10272 1/С1 25,69 

 10272 2/С1 3,71 

 10272 3/С1 3,42 

 10272 4/С1 6,70 

Галата 14386 1/С1 14,23 

 14386 2/С1 36,20 

 14386 3/С1 10,46 

Глогово 15148 1/Ов1 33,13 

 15148 2/Ов1 29,75 

 15148 3/Ов1 19,79 

 15148 1/Од1 3,09 

 15148 1/С1 32,32 

 15148 2/С1 17,46 

 15148 3/С1 1,08 

Гложене 15165 1/Ов1 77,00 

 15165 2/Ов1 10,50 

 15165 3/Ов1 12,93 

 15165 4/Ов1 6,32 

 15165 1/С1 6,19 

 15165 2/С1 10,36 

 15165 3/С1 3,15 

 15165 4/С1 4,37 

 15165 5/С1 2,86 

 15165 6/С1 1,64 

 15165 7/С1 4,30 

 15165 1/Смф1 2,26 

Голям извор 15758 1/С1 2,40 

 15758 2/С1 0,91 

 15758 3/С1 7,86 

 15758 4/С1 0,60 

 15758 5/С1 35,78 

 15758 6/С1 10,78 

Градежница 17419 1/Пп1 2,12 

 17419 1/С1 0,28 
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 17419 2/С1 46,09 

 17419 3/С1 3,60 

 17419 4/С1 15,08 

 17419 1/Тгп1 1,45 

 17419 2/Тгп1 0,44 

Дивчовото 20996 1/Ов1 13,17 

 20996 1/С1 1,62 

 20996 2/С1 10,97 

 20996 3/С1 0,92 

 20996 4/С1 6,98 

 20996 5/С1 22,65 

 20996 6/С1 2,63 

 20996 7/С1 1,29 

Малка Желязна 46437 1/С1 22,26 

 46437 2/С1 32,32 

 46437 3/С1 1,17 

Рибарица 62579 1/Оо1 5,95 

 62579 1/Жм1 0,51 

 62579 1/Ов1 23,53 

 62579 2/Ов1 7,04 

 62579 3/Ов1 40,36 

 62579 4/Ов1 29,11 

 62579 1/Ок1 11,48 

 62579 2/Ок1 7,59 

 62579 3/Ок1 30,66 

 62579 4/Ок1 34,98 

 62579 5/Ок1 13,96 

 62579 6/Ок1 25,50 

 62579 7/Ок1 8,08 

 62579 1/С1 0,15 

 62579 2/С1 1,17 

 62579 3/С1 0,48 

 62579 4/С1 3,41 

 62579 5/С1 0,44 

 62579 6/С1 5,55 

 62579 7/С1 0,16 

 62579 1/Тгп1 0,65 

 62579 2/Тгп1 1,12 

Тетевен 72343 1/Жм1 14,95 

 72343 2/Жм1 3,18 

 72343 3/Жм1 4,39 

 72343 4/Жм1 2,22 

 72343 5/Жм1 0,35 

 72343 1/Оз1 38,10 

 72343 1/Ов1 1,16 

 72343 2/Ов1 3,70 

 72343 3/Ов1 52,03 

 72343 4/Ов1 13,45 

 72343 5/Ов1 11,40 

 72343 6/Ов1 5,82 
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 72343 7/Ов1 6,70 

 72343 8/Ов1 8,32 

 72343 1/Ок1 18,20 

 72343 2/Ок1 0,60 

 72343 3/Ок1 4,11 

 72343 4/Ок1 36,53 

 72343 1/Пп1 1,01 

 72343 1/С1 1,47 

 72343 2/С1 8,44 

 72343 3/С1 11,89 

 72343 4/С1 27,78 

 72343 5/С1 4,73 

 72343 6/С1 10,85 

 72343 7/С1 3,09 

 72343 8/С1 3,49 

 72343 9/С1 17,73 

 72343 10/С1 15,49 

 72343 11/С1 2,78 

 72343 12/С1 14,07 

 72343 13/С1 12,29 

 72343 1/Од1 3,68 

 72343 2/Од1 0,82 

 72343 3/Од1 19,82 

 72343 1/Смф1 2,92 

 72343 1/Тгп1 0,95 

Черни вит 80902 1/С1 4,78 

 80902 2/С1 4,44 

 80902 3/С1 46,02 

 80902 4/С1 11,99 

 80902 5/С1 6,09 

 80902 6/С1 4,15 

 80902 7/С1 4,31 

 80902 8/С1 22,56 

 80902 9/С1 4,69 

 80902 1/Ов1 6,27 

 80902 1/Ок1 3,10 

 80902 1/Од1 7,40 

 80902 1/Тгп1 0,18 

 80902 2/Тгп1 0,11 

 80902 3/Тгп1 0,13 

 80902 4/Тгп1 0,10 

 80902 5/Тгп1 0,26 

Общо:  141 УЗ 1536,47 
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1.4.1 Изисквания към ОУПО относно устройството на населените 

места 

 Новият ОУП следва да бъде разработен като реален и ефективен механизъм за 

управление на териториалното и пространственото развитие на цялостната система от 

населени места и техните землища на територията на общината. Разработката трябва да 

съдържа изследвания за развитие на функционалните системи и да предлага решения с 

оглед на следните изисквания: 

- Да се изследват исторически възникналите връзки на община Тетевен със 

съседните общини по отношение на развитие на селско стопанство, икономика, 

родови връзки, аналогична идентичност, съревнование и взаимопомощ между 

различните населени места; 

- За съседните общини да се проучат в обхват и степен на подробност достатъчни 

за нуждите на плана следните аспекти: природни дадености, традиции в 

развитието на икономическите структура на съседните общини, степен на 

възможна комуникация между населените места. Да се сравнят със същите за 

община Тетевен. Да се покаже степента на възможна комуникация между 

общинските центрове на съседните общини с град Тетевен и останалите 

населените места в общината; 

- Да се покажат връзките с областния град Ловеч както и да се изследва 

положението на община Тетевен в Северозападния район от ниво 2. С ОУПО да 

се определят подходящи територии в селищна среда за вискокатегорийно 

обитаване в индивидуални поземлени имоти; 

- Да се покаже как предложените решения във всички функционални аспекти 

влияят на връзките и положението на община Тетевен в регионален и 

национален контекст. Да се потърсят възможните сфери и направления за 

съвместна работа със съседните и други общини с цел повишаване капацитета на 

общината и качествата на предлаганите услуги. 

 Изводи и изисквания към ОУПО 

            С устройственото зониране и правилата и нормативите за прилагане, ОУПО 

следва да параметрира възможното териториално развитие, както и устройството на 

селищните образувания, с оглед опазване на екологичните и естетическа качества на 

околната среда и устойчивостта в развитието на системите и недопускане на свръх 

урбанизация на тези най-атрактивни части от общинската територия. За целта да се 

прилага принципът на ”прекъсната урбанизация”.  

 В зависимост от бъдещото предназначение на териториите планът следва да 

предвиди и съответно развитие на довеждащата техническа, в т.ч. и транспортна 

инфраструктура. 

1.4.1.1 Изисквания към последващо устройствено планиране: 

Общият устройствен план на общината, съгласно разпоредбите на ЗУТ, има 

значението на основа на цялостното устройство на територията, като неговите 

предвиждания са задължителни за последващите подробни устройствени планове. В 

този смисъл в правилата за прилагането му следва да се включат конкретни изисквания 

към подробното устройствено планиране, съобразно спецификата и потребностите на 

отделните територии и/или планираните операции.  С правилата за прилагане могат да 

се определят още допустимите отклонения от предвижданията на ОУПО, условията, 

при които той може да се изменя и други налагащи изисквания. 
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Планът следва да определи целесъобразна последователност на изработването 

на последващите подробни планове, като отчете приоритетите в обществения интерес, 

мащабите на инвестиционната активност по територии и потенциални заплахи за 

компрометиране на ресурси или публични мероприятия при продължаване работата „на 

парче”. 

При разработване на ДЕО на ОУП на община Тетевен са взети предвид: 

- Програма за опазване на околната среда на община Тетевен по чл. 79 от 

ЗООС 2016-2020 г.; 

- Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Тетевен, 

2010 – 2020 г.; 

- Предвижданията на Общински план за развитие на община Тетевен, 2014 – 

2020 г.; 

- Предвижданията на Областна стратегия за развитие на област Ловеч, за 

периода 2014 – 2020 г.; 

- Предвижданията на Регионален план за развитие на Северозападен район за 

периода 2014 – 2020 г.; 

- Предвижданията  на Регионален план за водоснабдяване и канализация на 

обособената територия на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, изготвен на основание чл. 

198 от Закона за водите. 

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2010 - 2015 г. в Дунавски 

район е утвърден със Заповед № РД-293/22.03.2010 г. на министъра на 

околната среда и водите. Основна цел на плана е „Устойчиво ползване на 

водните ресурси, предотвратяване влошаването на състоянието им и 

постигане на добро състояние на всички води до 2015 година“. Взет е под 

внимание  и втори планов период на ПУРБ 2016-2021г, приет с Решение № 

1110/29.12.2016 год. на Министерски съвет. Планът за управление на 

речните басейни (ПУРБ) е основен инструмент за интегрирано управление 

на водите съгласно изискванията на  Директива 2000/60/ЕС - Рамкова 

Директива за водите. Съгласно директивата първият План за управление на 

речните басейни се изготвя до края на 2009г. и се актуализира на всеки шест 

години. В ПУРБ е залегнал принципа за опазване на повърхностните и 

подземните води от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане 

на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна 

среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и 

предотвратяване на стопански щети. 

- План за управление на риска от наводнения се изготвя от БД, съгласно 

изискванията на Директива 2007/60/ЕС и Закона за водите (ЗВ) - Глава 

девета „Защита от вредното въздействие на водите“, който включва: 

Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) и определяне на 

Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН); Карти на 

заплаха и на риска от наводнения; Програма от мерки за управление на 

риска от наводнения. Към настоящия момент БД са приключили изготвянето 

на ПОРН и със Заповед на министъра на МОСВ са утвърдени РЗПРН. В 

ПОРН, на база наличната информация за минали наводнения, е извършена 

оценка на потенциалния бъдещ риск от наводнения по отношение на 

човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културно - 

историческото наследство. За РЗПРН предстои детайлно картиране и оценка 

на риска от наводнения. 
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1.4.2 Характеристика и състояние на пътната инфраструктура 

По своето географско положение община Тетевен със своя център има важна 

роля в транспортно-комуникационната система в северозападната част на страната. 

Това обуславя много добра възможност за връзки с останалата част на страната и в 

частност – със съседните общини. 

            Пътната мрежа на територията на общината е общо около 157.689 km  като 

включва пътища от РПМ  /I и III клас/ и общинските пътища и е разпределена по 

категории път, както следва: 

 Първокласна пътна мрежа 11,066 km; 

 Третокласна пътна мрежа 75,838 km; 

 Четвъртокласна пътна мрежа 61,14 km. 

 Гъстотата на пътната мрежа е 0,158 km/km2 от територията на общината, което е 

значително по-нисък показател от този средно за страната – 0,333 km/km2. Пътната 

мрежа е по-добре изградена в северната половина на общината, където са 

съсредоточени по-големите села и гр. Тетевен. Там живее 89% от населението на 

общината. Състоянието ѝ е в зависимост от особеността на селищната мрежа, която е 

неравномерно разположена на територията. 

Пътна инфраструктура 

През територията на област Ловеч преминават две главни транспортни артерии: 

път I-3 /E83/ Бяла – Коритна – Ботевград/ и I-4 /E772/ Коритна – Български извор –  

Микре – о.п. Севлиево. Чрез тях се осъществяват връзките на областта с основните 

транспортни коридори № 4, №9 и № 7, които преминават през съседни области.  

Път I-4 /E772/ Коритна – Български извор –  Микре – о. п. Севлиево осъществява 

връзката на област Ловеч с административни и икономически центрове на съседните 

области и цяла Северна България – Севлиево, Велико Търново, Търговище, Шумен и 

Варна. 

Състоянието на тези два първокласни пътя е добро, тъй като през периода 2005-

2010 година е извършена рехабилитация на 32 km по програма “Транзитни пътища 4 “ 

ЛОТ №5.  

Важно значение за социално-икономическото развитие на областта и за връзките 

със съседните области Плевен и Пловдив има второкласния път ІІ-35 /Плевен – Ловеч – 

Троян – Карлово – Пловдив/. Той преминава през общините Ловеч и Троян, като 

формира транспортната ос север – юг, свързващ Северна и Южна България чрез 

Троянски проход. Поради голямата надморска височина проходът е затворен през 

целия зимен сезон, а отдалечеността на другите проходи изолират Ловешка област от 

областите в Южна България и са сериозна пречка за развитието на бизнеса. През 2011 

година е завършена рехабилитацията на участък от 21 km от този път. 

Таблица 14 Справка за републиканските пътища на територията на Община 

Тетевен 

№ по 

ред 

Клас и № на 

пътя 
Наименование на пътя От km До km Дължина 

(km) 

1 I-4(Е772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево 9+180 20+246 11,066 

2 
III-305 (о.п. Плевен - Луковит) - Крушовица - Садовец - 

Дерманци - Торос - Гложене 
50+365 62+281 11,916 

3 III-358 (Троян - Кърнаре - Шипково - Рибарица - Тетевен - 

Гложене - Ябланица - Добревци – (Роман - Златна Панега) 

22+380 72+220 49,840 
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4 III-3701 
Етрополе - Рибарица - Ямна - Черни Вит - (Тетевен - 

Гложене) 22+300 36+382 14,082 

Източник: Областно пътно управление – Ловеч, Агенция „Пътна инфраструктура“ 

 
 

Фигура 15. Местоположение на трасе на участък от автомагистрала „Хемус“ от 

Ябланица до Боаза - пуснат в експлоатация през 2019г., което засяга територията 

на община Тетевен 

 Изводи и проблеми 

 Характерно за пътната мрежа на територията на общината е слабото ѝ развитие в 

южните територии предвид сложния планински релеф. Това определя затруднените 

връзки с общините Карлово, Антон, Пирдоп и Златица, с които Община Тетевен няма 

преки транспортни връзки, въпреки че си граничи пряко с тях. Такава връзка не би 

могла да се реализира, поради факта, че евентуалното трасе би засегнало защитена 

територия НПЦБ, което съгласно разпоредбите на ЗЗТ има забрана за каквото и да е 

било строителство. 

 

1.4.2.1 Характеристика на пътната инфраструктура   в периода 2007-2019 г. 

1.4.2.1.1 Справка за състояние на общинските пътища в общ. Тетевен към 

31.12.2007 г. и извършената рехабилитация 
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Таблица 15 Състояние на общинските пътища в общ. Тетевен към 31.12.2007 г . 

Път 
№ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
от км до 

км 

дължина 

км 

вид 

настилка 
състоян

ие 

Година 

на 

построяв

ане 

Година 
на 

последен 
ремонт 

Необходимос

т 
от 

строителство 

или ремонт- 

вид 

Очак

вана 

стойн

ост в 

хил.л

в. 
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

30515 Ш-305/Торос- 
Гложене/ 
Градежница - Глогово 

0,000- 

10,600 в 

т.ч. 

10,600 

в т.ч. 

Асфалтобетон 
4см 

лошо 1965 2003 

изкърпва- 

не + 

подп.ст. 

Да 
Рехабилита- 

ция 
Има изготвен 

проект 

4 
194.20 

Участък 0,000- 
1,680 

1,680 Асфалтобетон 
4см 

лошо     

Участък 1,680- 
3,900 

2,220 Асфалтобетон 
4см 

лошо     

Участък 3,900- 
8,465 

4,565 Асфалтобетон 
4см 

лошо     

Участък 8,465- 
10,000 

1,535 Асфалтобетон 
4см 

Лошо     

Участък 10,000- 
10,600 

0,600 Асфалтобетон 
4см 

Лошо     

35837 / Ш -358,Тетевен- 

Гложене/ кв.Полатен- 

Дълга ливада-Равна-Г 

олям извор / I -3/ в т.ч. 

0,000- 

15,080 в 

..ч. 

15,080 Асфалтобетон 
4см 

 1966 2006 
изкърпване

. 
17х.лв. 

Да 
Рехабилитация 

5100,84 

 Участък 0д J- 

14,000 

14,000 Асфалтобетон 

4см 

Задоволи

телна 

   да 4721,74 

 Участък -има проект 

2006/07г. 

14,000- 

15,080 

1,080 Асфалтобетон 

4см 

Лошо   Да 379,10 

40012 /I-4(Е772),Български извор-

Микре/ Български извор- 

Галата 

0,000- 

2,500 в 

т.ч. 

2,500 в т.ч. Асфалтобетон 

4см 

Лошо 1963 1983 

освежаван

е 

Да 

Основен 

ремонт 

182,00 

 Участък 0,000- 

0,280 

0,280 Асфалтобетон 

4см 

Лошо     

 Участък 0,280- 

1,990 

1,710 Асфалтобетон 

4см 

Лошо     

 Участък 1,990- 

2,500 

0,510 Асфалтобетон 

4см 

Лошо     

35847 III-358,Гложене- 

Ябланица/-Малък извор-

Граница общ. (Ябланица-

Тетевен)- Гложенски 

ман.Свети Георги 

7,860- 

8,160 

0,300 Трошенокам. 

настилка 

Лошо   Да 

Основен 

ремонт 

23,00 

35816 /III-358,Рибарица- 

Тетевен/Васильово- 

мах.Езерото 

0,000- 

8,000 

8,000 Асфалтобетон 

4см 

 1968/83 2002- 

2007 

Да 321,00 

 Участък 0,000- 

3,500 

3,500 Асфалтобетон 

4см 

Добро 1968/83 2002-06   
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 Участък 3,500- 

8,000 

4,500 Асфалтобетон 

4см 

Лошо в 

ремонт 

1968/83 2002-06 Основен 

ремонт 

 

35819 /III-358,Шипково- Тетевен/ 

-Рибарица- паметник 

Г.Бенковски 

0,000- 

4,300 

4,300 Асфалтобетон 

4см 

Добро 1965 2001 Да 314,00 

35821 /III-358,Рибарица- Т 

етевен/-Брезово 

0,000- 

4,000 

4,000  Лошо 82/67 2000/07 Да 

Основен 

ремонт 

212,00 

 Участък 0,000- 

1,00 

1,000 Асфалтобетон 

4см 

добро 1982 2006 

изкърпване 

подп.ст. 

  

 Участък 1,000- 

2,120 

2,120 Асфалтобетон 

4см 

лошо 1982 2000 да  

 Участък 3,100- 

4,000 

0,880 Запечатка 2см Лошо 1967 2000 да  

35833 /III-3701,Ямна- Черни Вит/ 

- м.Десеткар- Дивчовото 

0,000- 

4,000 в 

т.ч. 

4,000 в т.ч. Асфалтобетон 

4см 

средно 1982/83 2003 

изкърпване

. 

2007 

изкърпв. 

да 290,00 

 Участък 0,000- 

2,000 

2,000 Асфалтобетон 

4см 

средно 1982 2003 да  

 Участък 2,000- 

4,000 

2,000 Асфалтобетон 

4см 

средно 1983 2003 да  

М1 /III-358/ Тетевен- Бабинци 0,000- 

8,000 

8,800 Асфалтобетон 

4см 

    614,00 

 Участък 0,000- 

1,450 

1,450 Асфалтобетон 

4см 

Добро  2001-05   

 Участък 1,450- 

8,800 

7,350 Асфалтобетон 

4см 

лошо   Да 

Основен 

ремонт 

 

35827 /III-358/ Тетевен- 

м.Козница- паметник “Сава 

Младенов” 

0,000- 

2,500 в 

т.ч. 

2,500 в т.ч. Асфалтобетон 

4см и запечатка 

2см 

средно 1972 

1961 
1984/86 Да 

Основен 

ремонт 

182,00 

  0,000- 

0,280 

0,280 Асфалтобетон 

4см 

средно 1972 1984 Да  

  0,280- 

1,000 

0,720 Асфалтобетон 

4см-до 0.975 и 

запечатка 2см- 

средно 1961/72 1986 Да  

  1,000- 

2,500 

1,500 запечатка 

2см 

средно 1961  Да  

35839 /LOV1116, 

кв. Полатен- 

Гол. извор/-граница- 

общ(Тетевен- 

Етрополе)-Оселна- 

Граница 

общ.(Етрополе- 

Тетевен)-Голямо 

осое-Равна/ 

LOV1116/ 

4,000- 

5,840 

1,840 Асфалтобетон 

4см 

лошо 1970 1986 Да 

Основен 

ремонт 

133,00 
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35839 /LOV1116, 

кв.Полатен- 

Г ол.извор/-граница- 

общ(Тетевен- 

Етрополе)-Оселна- 

граница 

общ.(Етрополе- 

Тетевен)-Голямо 

осое-Равна/ 

LOV1116/ 

0,065- 

2,400 в 

т.ч. 

2,400 в т.ч. Асфалтобетон 

4см 

В.т.ч. 

Лошо В 

т.ч. 

? 1970 1986 Да 173,00 

  0.000- 

2,300 

2,300 Асфалтобетон 

4см 

Лошо     

  2,300 

2,400 

0,100 Трошенокам. 

настилка 

Лошо     

35843 /Ш-358,Гложене- 

Ябланица/- 

Топилшце 

0,000- 

2,100 

2,100 Асфалтобетон 

4см 

лошо 1971 1988 Да 153,00 

40016 /I-4,Бълг.извор- 

Микре/-Малка 

Желязна 

0,000- 

3,000 в 

т.ч. 

3,000 в т.ч. Асфалтобетон 

4см 

лошо 1968 2002 Да 220,00 

 Участък 0,000- 

2,490 

2,490 Асфалтобетон 

4см 

Лошо 

Свлачищ

е- 2 броя 

 2006 

Укрепване 

на път 

Да  

 Участък 2,490- 

3,000 

0,510 Асфалтобетон 

4см 

средно   Да  

 

Както беше посочено по-горе, пътната мрежа на община Тетевен е с обща дължина от 

около 157.689 km  като включва пътища от РПМ  /I и III клас/ и общинските пътища. 

Гъстотата на пътната мрежа е 0,158 km на km2, което е значително по-ниска стойност 

от тази за страната- 0,333 km на km2. 

През територията на община Тетевен преминават републикански пътища с обща 

дължина от 87.887 km 

 Първокласен път І-4 /Е772/ Коритна – Български Извор – Микре – о.п. 

Севлиево от км 9+180 до km 20+246, с дължина на територията на общината 

11.066 km – добро състояние на настилката към 2015 г. 

 Третокласни пътища:  

- път ІІІ-305 /о.п. Плевен – Луковит/ Крушовица – Садовец – Дерманци – Торос – 

Гложене от km 49+000 до km 62+281, с дължина на територията на общината 13.281 

km, от които 0.382 са дублаж с трасето I-4; 

- път ІІІ-358 /Троян – Кърнаре/ – Шипково – Рибарица – Тетевен – Гложене – 

Ябланица – Добревци – /Роман-Златна Панега/ от km 22+380 до km 72+220, с дължина 

на територията на общината 49.840 km. 

-  път ІІІ-3701 Етрополе – Рибарица – Ямна – Черни Вит – /Тетевен-Гложене/ от km 

22+300 до km 36+328, с дължина на територията на общината 14.082 km. 

Общинската пътна мрежа е с дължина 71.02 km и е в недостатъчно добро състояние. 

Чрез тях се осъществяват връзките между населените места и пътищата от 

републиканската пътна мрежа. 

Достъпът до град Тетевен се осъществява чрез път ІІІ-358 /Троян – Кърнаре/ – 

Шипково – Рибарица – Тетевен – Гложене – Ябланица – Добревци – /Роман-Златна 

Панега/ и път III-305 /о. п. Плевен – Луковит/ Крушовица – Садовец – Дерманци – 

Торос – Гложене, които се отклоняват от път І-4 /Е772/ Коритна – Български Извор – 

Микре – о. п. Севлиево съответно при град Ябланица и след село Брестница, община 

Луковит. Запазени са традиционни връзки с община Троян и община Етрополе. 
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Характерно за пътната мрежа на територията на общината е сравнително 

слабото ѝ развитие в южните територии предвид сложния планински релеф. Това 

определя затруднените връзки с общините Карлово, Антон, Пирдоп и Златица, с които 

община Тетевен няма преки транспортни връзки, въпреки че си граничи пряко с тях. 

Пътната мрежа е по-добре развита в северната част на общината, където се намират 

град Тетевен и по-големите селищни структури. 

Община Тетевен не разполага с алтернативни на автомобилния транспорт 

начини на придвижване – на територията ѝ няма разположено летище, липсва и 

железопътен транспорт. Транспортното обслужване на населението се осъществява от 

две местни фирми. Състоянието на общинската пътна мрежа, както и улиците в 

населените места се нуждаят от ремонт и реконструкция. 

Пътната мрежа на територията на общината е добре развита с по-голяма гъстота 

в северната част, което е обусловено от релефа и разположението на населените места. 

Основните трасета на общинските пътища са третокласни и следват поречието на 

реките. Гръбнакът на пътната мрежа е път ІІІ-358 /Троян – Кърнаре/ – Шипково – 

Рибарица – Тетевен – Гложене – Ябланица – Добревци – /Роман-Златна Панега/, 

свързващ населените места Ябланица – Тетевен – Рибарица – Троян. В него се 

включват третокласни и четвъртокласни пътища, свързващи селата с общинския 

център.  

На територията на общината няма друг вид наземна транспортна 

инфраструктура, поради което състоянието и класа на пътната мрежа е от 

изключително значение за развитието и.  Общинската пътна мрежа е в недобро 

състояние на пътната настилка и прилежащата техническа инфраструктура. Тези 

фактори водят и до затруднени транспортни връзки на селата с общинския център. Това 

представлява ограничител и за инвестиционните намерения на територията на 

общината и възпрепятства нейното пространствено и социално-икономическо развитие. 

 

Таблица 16 Справка за състоянието на републиканските пътища на територията 

на Община Тетевен към 01.01.2015 г. 

Път № От km До km Дължина (km) Състояние 

I -4(Е772) 9+180 20+246 11,066 Добро 

Ш-305 50+365 51+878 1,513 Средно 

 51,878 52+260 0,382 Дублаж с 1-4 

 52+260 57+950 5,690 Средно 

 57+950 61+250 3,300 Добро 

 61+250 62+281 1,031 Средно 

Ш -358 22+380 26+400 4,020 Средно 

 26+400 28+600 2,200 Лошо 

 28+600 32+750 4,150 Средно 

 32+750 33+530 0,780 Лошо 

 33+530 33+730 0,200 Средно 

 33+730 35+430 1,700 Лошо 

 35+430 44+300 8,870 Средно 

 44+300 44+550 0,250 Лошо 

 44+550 47+000 2,450 Средно 

 47+000 50+500 3,500 Лошо 

 50+500 53+798 3,298 Средно 

 53+798 58+879 5,081 Добро 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

64 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

 58+879 65+037 6,158 Средно 

 65+037 71+600 6,563 Добро 

 71+600 72+220 0,620 Средно 

Ш-3701 22+300 36+382 14,082 Добро 

Източник: Областно пътно управление – Ловеч, Агенция „Пътна инфраструктура“ 

 

1.4.2.2 Актуално състояние  на общинската и републиканската пътна 

мрежа към 2019 г. 

За преценка актуалното състояние на общинската и републиканската пътна 

мрежа, трябва да се вземе под внимание извършените  ремонти през последните 

години. 

Във връзка с това, следва да се имат пред вид  следните ремонти: 

- ремонт на път III-358 от гр. Ябланица до началото на гр. Тетевен (кв. 

Полатен) и участък от разклона за Стара Рибарица в с. Рибарица до края 

на населеното място (посока с. Шипково); 

- общински път Тетевен – Козница извършен основен ремонт; 

- общински път кв. Полатен – с. Голям Извор до път I-3 се извършва 

основен ремонт, който е  пред приключване; 

- общински път Градежница–Глогово извършен основен ремонт през 2015 

г. 

 

Общинските пътища са с нова номерация, съгласно приложения  списък в 

следващата таблица: 
Таблица 17 

№ Номер     

на пътя 

Наименование на пътя Дължина 

в км. 

1. LOV1110 / ІІІ - 305, Торос – Гложене / - Градежница - Глогово - 

мах. Глогова махала  

10.6 

2. LOV2111 / ІІІ - 358, Рибарица – Тетевен / -  Васильово - 

мах. Езерото 

8.0 

3. LOV2112 / ІІІ - 358, Шипково – Тетевен / Рибарица – 

 паметник  Георги Бенковски 

 

4.3 

4. LOV2113 / ІІІ - 358, Рибарица – Тетевен / - Брезово 

 

4.0 

5. LOV3114 / ІІІ – 358 / Тетевен -  м. Козница  –  

паметник Сава Младенов 

2.5 

6. LOV2115 / ІІІ - 3701, Ямна - Черни Вит/ - м. Десеткар -                                    

Дивчовото  

4.0 

7. LOV1116 / ІІІ - 358, Тетевен – Гложене / Тетевен,  кв. Полатен  - 

Дълга ливада - Равна - Голям извор - / I - 3 / 

15.1 

8. LOV3117 / LOV1116, Тетевен, кв. Полатен - Голям Извор / - 

 Граница общ. (Тетевен - Етрополe ) - Оселна - 

граница общ. (Етрополе-Тетевен) – Голямо усое – 

Равна / LOV1116 / 

1,84 

+ 

2,4 

9. LOV1119 / І - 4, Български извор – Микре / Български Извор - 

Галата 

2.5 

10. LOV2121 / III - 358 / Тетевен - Бабинци 8,8   
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11. LOV3120 / І - 4, Български Извор   -  Микре / - Малка Желязна  3,0 

 

12. LOV3118 / ІІІ - 358, Гложене – Ябланица / - Топилища 

 

2.1 

13. LOV1257 / ІІІ - 358, Гложене – Ябланица / - Малък Извор –  

Граница общ. (Ябланица - Тетевен) – Гложенски ман. 

Св.Георги 

 

0.3 

 

На територията на община Тетевен не преминава железопътен транспорт, няма 

летище. 

1.4.3 Друга техническа инфраструктура. Обекти, технически 

параметри  и състояние 

1.4.3.1 Електроснабдяване  

Електропотреблението в община Тетевен се осъществява от общата 

електроенергийна мрежа на страната. „ЧЕЗ Разпределение“ АД в писмо с изх. 

№4/27.04.2015 г. уведомява за следните собствени електрически съоръжения: 

- Подстанции – 1 бр.; 

- Електропроводи Ср Н, с приблизителна обща дължина 328,746 km; 

- Трансформаторни постове, общо 238 бр., с обща инсталирана мощност 

50680 kVA; 

- Въведени в експлоатация производители на ел. енергия от ВЕИ: 

 ФЕЦ – 2 бр. с обща инсталирана мощност 181 kW. 

 Електрическата енергия за общината се осигурява от подстанция „Тетевен“ и 

частично от подстанция „Златна Панега“. Подстанция „Тетевен“ се захранва от въздушен 

електропровод 110 kV „Гложене“ и въздушен електропровод 110 kV „Брусен“. 

Подстанция „Златна Панега“ се захранва от въздушен електропровод 110 kV „Цимент“ и 

въздушен електропровод 110 kV „Гложене“. От двете подстанции по въздушни и 

кабелни електропроводи 20 kV се осигурява достъп до електроенергия до всички 

населени места. Съоръженията в електрическата система са трафопостове 20/0,4. От 

всички 238 трафопоста на територията на общината, 141 броя са собственост на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД, останалите са с различни собственици. 

Техническите параметри на електрическата система в община Тетевен са 

следните: въздушните електропроводи 20 kV са с дължина 244,7 km, кабелните 

електропроводи 20 kV са с дължина 12,3 km, въздушни електропроводи HH са с 

дължина 310,5 km и кабелните електропроводи HH са с дължина 78,2 km. 

На територията на община Тетевен са разположени следните енергийни обекти 

за пренос на електрическа енергия, собственост на НЕК – ЕАД, стопанисвани от ЕСО-

ЕАД МЕР Плевен: 

- Електрическа подстанция „Тетевен“ 110/20 kV; стр.кв.1, п-л 1, ул. 

„Вършец“ – гр. Тетевен. 

- Въздушна електропроводна линия 110 kV – „Гложене“ – връзка между 

п/ст „Златна Панега“ и п/ст „Тетевен“, с трасе през землище Тетевен и 

Гложене; 

- Въздушна електропроводна линия 110 kV – „Брусен“ – връзка между п/ст 

„Тетевен“ и п/ст „Зелин“, с трасе през землища Тетевен и Рибарица. 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

66 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

Минималните размери на сервитутите на електропроводи 110 kV, съобразно 

Наредба №16 – Приложение 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1, са: 

- При трасе през населени места и селищни образувания: За ВЛ 110-400 

kV; Хоризонталното разстояние между крайните проводници при 

максимално отклонение, плюс: 8 m за ВЛ 110 kV – по 4 m от двете 

страни; 12 m за ВЛ 220 kV – по 6 m от двете страни; 18 m за ВЛ 400 kV – 

по 9 m от двете страни; 

- При трасе в земеделски земи – хоризонталното разстояние между 

крайните проводници при максимално отклонение, плюс 6 m – по три 

метра от двете страни; 

- При трасе в горски фонд – съобразно височината на дървесния вид – т. 

9.3 – Приложение 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 – Наредба 16. 

На територията на общината функционират шест инсталации за производство на 

електроенергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност 

1,755 MW. Мощностите са разпределени както следва: МВЕЦ Сироко в с. Дивчовото с 

0,41 MW; МВЕЦ Косица в с. Дивчовото с 0,48 MW; МВЕЦ Бели Вит в гр. Тетевен с 

мощност 0,22 MW; МВЕЦ Черни Вит в с. Черни Вит с 0,36 MW; МВЕЦ Лисец в с. 

Гложене с мощност 0,11 MW и фотоволтаична електроцентрала Асен в с. Гложене с 

мощност 0,175 MW. 

С писмо с изх. №120115749/26.06.2013 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ни 

уведомява, че на територията на община Тетевен не разполага с информация относно 

налични данни за съществуващите подземни и надземни комуникации на цифров 

формат.   

След отделянето на ЕСО ЕАД от НЕК ЕАД през 2014 г. собственик на изброените 

по-горе енергийни обекти за пренос на електрическа енергия става ЕСО ЕАД.  

 Изводи, проблеми и изисквания към ОУПО: 

 Основен източник на електроенергия е общата електроенергийна система на 

страната посредством една подстанция, разположена в гр. Тетевен. Уличното 

осветление се осъществява с енергоспестяващи лампи. Гъстотата на разпределителната 

мрежа е над средната норма за страната – т.е. добре развита и осигурява захранването 

на всички населени места. Дължината на електропроводната мрежа през последните 

години е нараснала с 52 km или средно с 5,2 km на година. Дължината на 

електропроводната мрежа в общинския център е нараснала с 29 km, а в селата – с 

71,7%. Построените за този период трансформаторни постове са 48, като 20 от тях са 

построени в Тетевен, а останалите 28 в селата: 

 Да се определи точното местоположение и териториално отлагане на трасетата 

на инженерно-техническата инфраструктура и да се уточнят техните сервитути и 

санитарно охранителни зони. 

 Новопредвидените с ОУПО инженерни мрежи и съоръжения да бъдат 

оразмерени в съответствие с нормативните изисквания, като неразделна част от 

тях са необходимите сервитути и санитарно охранителни зони (СОЗ). 

1.4.3.2  Водоснабдяване 

 Водоснабдяването на територията на община Тетевен се осъществява от ВиК 

АД, град Ловеч. От всички 13 населени места в общината достъп до централно 

водоподаване нямат селата Бабинци, Дивчовото и част от село Градежница (около 700 

жители), съгласно  писмо с изх. № ТОП – 2926-1/05.05.2015г. на „ВиК“ АД гр. Ловеч  

 Водоснабдяването на населените места в Община Тетевен се осъществява от 51 

водоизточника и 39 съоръжения към тях, стопанисвани от ВиК АД Ловеч и 5 
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ведомствени водоизточника с 5 съоръжения, стопанисвани от Община Тетевен. 

Водоснабдителната мрежа е сравнително стара и водоснабдяването е незадоволително, 

в това число и като качество на водата. 

   Водовземните съоръжения за тази водоснабдителна група са 2 бр. и са 

разположени на река Стара Рибарица, в землището на с. Рибарица, в местността 

„Болованджика” и в местността „Брестнишка лъка. Суровата вода се характеризира със 

стабилни и приемливи химични качества. При обилни валежи във водосбора водата 

става мътна и не може да се ползва за водоснабдяване само с механично пречистване. 

Водите от двете водохващания се озонират, преминават през напорни филтри и се 

хлорират. 

Сумарното разрешено водно количество е 90 l/sec, сумарният разрешен лимит за 

водоползване е 2 млн. m3/годишно.  

Използваният дренаж „Видрите“ е основният водоизточник на водоснабдителна 

група Гложене, водоснабдяваща населени места от три общини: Тетевен, Луковит и 

Ябланица. От община Тетевен захранваните села са Гложене (основно водоснабдяване), 

Градежница (допълнително водоснабдяване), Български Извор (основно 

водоснабдяване) и Галата (допълнително водоснабдяване). Добиваната вода се 

обеззаразява, не се пречиства и се припомпва от ПС „Видрите“ в магистрален 

водопровод. Разрешеното водно количество е 117 l/sec, а разрешеният лимит за 

водоползване е 10137 млн. m3/ денонощно. 

На територията на общината се използват 46 каптирани извора, основно 

карстови. Водата от тях не се пречиства, а само се обеззаразява с хлор-газ. 

Използваните каптажи –местни водоизточници – са основно водоснабдяване за с. 

Васильово, с. Градежница, с. Глогово, с. Малка Желязна и с. Черни Вит. 

Водоснабдителната мрежа и съоръжения имат следните характеристики: 

 Наличните магистрални водопроводи „Рибарица – Тетевен“ и „Видрите“ имат 

обща дължина 56 km, от които около 40% са стоманени, 18% са етернитови, 

изпълнените с МНТ са 36% и едва 6% е делът на полиетиленовите тръби с 

висока плътност. Външните водопроводи от местните водоизточници до 

местните водоеми на населените места са с обща дължина 23 km и са решени с 

етернитови тръби. Експлоатационното им състояние е влошено и са характерни 

сериозни загуби, като в случаите на „Видрите“ това довежда до режим на 

водоснабдяването в населените места от водоснабдителната група; 

 Вътрешните водопроводни мрежи в населените места са 116 km, с 900 

водопроводни отклонения. 70% от уличната водопроводна мрежа е изградена с 

етернитови тръби със средна възраст над 50 години. 20% е делът на стоманените 

и поцинкованите тръби със средна възраст 35 години. Само 10% от мрежата е 

подменена последните 8 години с полиетиленови тръби с висока плътност. 

Общото състояние на вътрешните водопроводни мрежи в населените места се 

характеризира с честа аварийност и големи физически загуби. Подмяна на 

водопроводната улична мрежа има в селата Рибарица (75% от общата дължина), 

Български извор, Галата и Глогово. 

Структурата на потреблението, отнесена към фактурираната вода в община 

Тетевен (без населението на с. Бабинци, с. Дивчовото и 700 души на с. Градежница) 

за периода 2010 – 2012 г. се разпределя както следва: 79% от водата се ползва в 

жилищните сгради от населението, 15% – в обекти от стопанския сектор, 6% в 

обществени сгради от бюджетния сектор. Съществува сезонна неравномерност в 

ползването на питейна вода, изразяваща се в увеличаване на потреблението в 

месеците юли, август, септември и октомври. 

 Изводи, проблеми и изисквания към ОУПО: 
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РЗИ Ловеч извършва мониторинг на питейни води, съгласно изискванията на 

Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

Между РЗИ и „ВиК” АД Ловеч, стопанисваща водоизточниците и техните съоръжения 

за питейно-битово водоснабдяване на територията на Тетевенска община е разработена 

мониторингова програма за качествата на питейната вода, подавана от дружеството за 

задоволяване на питейно-битовите нужди на населението, с обхват и честота, съгласно 

изискванията на чл. 7 и чл. 8 от Наредба №9 на МЗ за качествата на водата 

предназначена за питейно-битови цели. В нея са отразени зоните за водоснабдяване, 

пунктовете за пробонабиране и начина на пробонабиране, обхвата и обема на 

мониторинга, обмена на информация. 

На основание Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели между РЗИ Ловеч и Община Тетевен също са изготвени програми 

за мониторинг на питейна вода, доставяна от ведомствени водоизточници стопанисвани 

от общинска администрация - с. Бабинци, с. Дивчовото и с. Градежница. 

Мониторингът на РЗИ Ловеч за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. до момента за 

качествата на питейната вода, подавана от “ ВиК ” АД - Ловеч за задоволяване на 

питейно-битовите нужди на населението от община Тетевен, е както следва: 

2013 г. - 26 проби, от които 19 по постоянен и 7 периодичен мониторинг - без 

отклонения от изследваните показатели; 

2014 г. - 23 проби, от които 18 по постоянен и 5 периодичен мониторинг - без 

отклонения от изследваните показатели; 

2015 г. (до момента) - 14 проби, от които 12 по постоянен и 2 периодичен 

мониторинг - без отклонения от изследваните показатели. 

Мониторингът на РЗИ Ловеч за същия период за качествата на питейната вода, 

подавана от ведомствени водоизтичници в Община Тетевен е както следва: 

2013 г. - 6 проби по постоянен мониторинг - без отклонения; 

2014 г. - 6 проби по постоянен мониторинг - без отклонения; 

2015 г.(до момента) - 36 проби по постоянен мониторинг - без отклонения. 

При извършеният контрол и анализ на качествата на питейната вода от 

мониторинга осъществяван от ВиК Ловеч и Община Тетевен за същия период не са 

установени отклонения от нормативните изисквания. 

Проблеми на питейно-битовото водоснабдяване в община Тетевен: 

  Влошаване качеството на питейната вода при обилни валежи за зона с. 

Рибарица, гр. Тетевен и кв. Полатен, зона с. Български Извор и с. Галата; 

 Недостиг на питейна вода поради увеличено потребление и/или сериозни загуби 

при преноса й, типично за зона с. Рибарица, гр. Тетевен и кв. Полатен, за зона с. 

Гложене, зона с. Васильово, зона с. Черни Вит, зона с. Голям Извор, зона с. 

Градежница – с. Глогово, зона с. Български Извор и с. Галата, зона с. Малка 

Желязна; 

 Липса на достатъчни изравнителни обеми и разпределителни мрежи за 

равномерно разпределяне на питейната вода в зоната с. Рибарица и гр. Тетевен и 

някои от по-отдалечените квартали на града, зона с. Васильово, зона с. Черни 

Вит, зона с. Голям Извор, зона с. Градежница – с. Глогово; 

Ограничен достъп до питейна вода в селата Бабинци и Дивчовото. „ВиК“ АД 

Ловеч не поддържа мрежи в посочените села, както и частично в с. Градежница. 

Общината работи усилено за подобряване на водоснабдяването на съответните 

населени места и са реализирани проекти за подмяна на водопроводната мрежа, както 

следва: 

- гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов“ – Осева точка (ОТ) 291 до ОТ 315  

- гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов“  -  участък от ОТ 277 до ОТ 434 
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- гр. Тетевен, ул. „Емил Марков“ 

- гр. Тетевен, ул. „Димитър Благоев“ – ОТ102 до ОТ103; 

- гр. Тетевен,  ул. „Марин Урманов“; 

- с. Галата, участъци от  ул. „Лазар Станев“ и „Свилен Русев“ – 120m; 

- с. Голям извор реконструкция на водопровод около 5 km. 

Общината работи по проекти за изграждане на напорни резервоари в с. Галата и 

с. Глогово и реконструкция водопроводна мрежа ул. „Христо и Калин Цакови“  и 

участък от ул. „Симеон Куманов“  до разклона с ул. „Стефан Павлов“, гр. Тетевен. 

 

С ОУПО трябва да се изследва и определи: 

 Източници – капацитет, състояние; 

 Съществуващи водопроводи – капацитет и състояние, възможност за поемане на 

допълнително натоварване; 

 Да се заложи доизграждане на водопроводната мрежа и реконструкция на 

съществуващата (където е необходимо); 

 изследване на необходимостта и определяне места за съоръжения в някои 

населени места в общината; 

 Да се предвидят терени за изграждане на ПСОВ; 

 Правилата за прилагане на плана да изискват от последващите подробни 

устройствени планове реконструкция на разпределителните мрежи в населените 

места чрез подмяна на съществуващите тръби с подходящи параметри; 

Да се вземат предвид забраните и граниченията в Закона за водите във връзка с 

използването на водните обекти и превенцията по отношение на защитата от 

наводнения при прилагане на ОУП: 

 Чл. 143. За защита от вредното въздействие на водите се забранява 

1. нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и 

крайбрежните заливаеми ивици; 

3. използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; 

4. извършването на строежи над покритите речни участъци; 

5. съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен 

биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. 

 Чл. 146. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Забранява се разполагането на 

жилищни и вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките 

и сервитута на хидротехническите съоръжения. 

 Канализация  

 В общината има частично изградена канализационната мрежа – в гр. Тетевен, 

която отвежда отпадъчните води от града в река Вит. Степента на изграденост на 

канализационната мрежа в централните части на гр. Тетевен е 11% с обща дължина 4 

km.  

 Във всички останали населени места в общината се използват предимно 

септични ями и попивни кладенци. През 2013 г. бе реализиран проект за изграждане на 

канализационна мрежа, пречиствателно съоръжение за отпадни води и реконструкция 

на водопроводната мрежа в с. Гложене, община Тетевен, финансиран от Програмата за 

развитие на селските райони. След изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ 

на с. Гложене през 2013 г. на практика бе реализирана първата селищна пречиствателна 

станция за пречистване на отпадъчни води на територията на община  Тетевен, която е 

със степен на пречистване за втора категория водоизточник. Въведена в експлоатация е 

ПСОВ – Глогово и канализационата мрежа в селото в края на 2015 г. от проект 

„Строителство, реконструкция, рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. 

Глогово, община Тетевен“, финансиран от ПРСР.  
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Състоянието на питейните води и водоизточниците на общината се контролират 

системно от РЗИ. Извършва се наблюдение на всички кладенци поотделно, като 

разширения химически анализ се прави по различни показатели. 

Общинското ръководство няма разработена програма за действие по 

разрешаване на съществуващите проблеми за опазването на чистотата на водните 

ресурси на територията на общината и тяхното рационално използване.  

Мрежата за наблюдение на повърхностни води на РИОСВ – Плевен включва 

няколко пункта на територията на община Тетевен: р. Вит след гр. Тетевен, р. 

Бели Вит над с. Рибарица, Водохващане „Болвонджика“ над с. Рибарица, р. Костина 

над Кървавото кладенче. 

За решаване на съществуващите проблеми с водоснабдяването и канализацията 

в община Тетевен общинската администрация е разработила редица проекти. 

До момента са изработени 2 проекта: „Подготовка на интегриран инвестиционен 

проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на 

град Тетевен” и „Интегриран воден проект за реконструкция на водоснабдителна 

мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни 

води в с. Галата, община Тетевен”, по ОПОС 2007 – 2013 г.   

Изисквания към ОУПО 

Да се изследва необходимостта от обезпечаване с питейна вода на 

перспективните за развитие на туристическата дейност територии. 

Да се извърши картиране, проучване състоянието, степента на използваемост и 

възможностите за включване на съществуващите каптажи във ВиК системата на 

общината. Да се изследва възможността за създаване на устройствен статут на 

действащите каптажи, разположени извън урбанизираните територии на населените 

места. Да се определят санитарно-охранителни зони за тези каптажи, които съгласно 

съществуващото ползване, състоянието, нуждите и предвижданията на ОУП се очаква 

да са в експлоатация. 

1.4.3.3   Телекомуникации 

 Община Тетевен разполага със сравнително добре развита телекомуникационна 

инфраструктура. Междуселищни и международни връзки могат да се осъществяват по 

телефон, факс и чрез Интернет. Пощенски клонове има изградени в общинския център 

Тетевен, както и в останалите села от общината. Общината има добро покритие на 

мрежата на трите мобилни оператори, така че постепенно отпадат и проблемите с 

телефонизацията на зоните, където липсва техническа възможност за осигуряване на 

стационарни телефонни съобщения. Опериращите интернет доставчици предоставят 

относително бърз и надежден достъп на граждани и фирми от град Тетевен и околните 

села. 

Таблица 18 Местоположение на радио и телевизионни предавателни станции 

№ 
Име на 

станция 
Местоположение 

Географски 

координати 

сев. ширина 

Географски 

координати 

изт. дължина 

Надморска 

Височина на 

кота терен 

- - - ггммсс ггммсс m 

1 Български 

Извор 

северно от Б. Извор 43N02 32 24E17 09 364 

2 Галата Сипа 43N01 21 24E16 53 413 

3 Гложене южно от Гложене 42N57 54 24E11 26 576 

4 Голям  

Извор 

югозападно от Г. 

Извор 

42N57 18 24E06 21 480 

5 Градежница южно от 

Градежница 

42N59 15 24E14 40 600 
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6 Дивчовото северно от 

Дивчовото 

42N50 09 24E13 52 720 

7 Малка 

Желязна 

Кукла 43N00 29 24E19 33 483 

8 Рибарица 1 в селото 42N50 10 24E22 05 650 

9 Рибарица 2 Чуднева могила 42N51 13 24E19 33 930 

10 Тетевен сградата на МБАЛ 42N55 00 24E16 25 443 

11 Тетевен 1 западно от Тетевен 42N55 20 24E14 17 620 

12 Тетевен 2 в града 42N55 06 24E16 18 459 

13 Черни Вит западно от Черни 

Вит 

42N52 45 24E11 30 490 

14 Черни Вит 1 югоизточната част 

на Черни вит 

42N53 49 24E12 01 500 

15 Черни вит 2 Дъскот 42N52 01 24E11 13 500 

На територията на община Тетевен са разположени части от изградената по 

проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством 

изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ 

инфраструктура“ оптична кабелна линия ОКЛ, с направление Ловеч – Угърчин – 

Ябланица/Тетевен, която осигурява свързване на държавни и обществени институции 

към ЕЕСМ и създава предпоставки за развитие на пазара на широколентов достъп в 

Област Ловеч.  

 ОКЛ е подземна кабелна съобщителна линия, част от ЕЕСМ с право на 

собственост на ИА ЕСМИС, която е в процес на въвеждане нв експлоатация и е 

построена съгласно одобрен на 21.11.2015 г. от областния управител на Област Ловеч 

технически проект и издадено от него Разрешение за строеж №1/25.11.2015 г. на 

възложителя ИА ЕСМИС. Със Заповед №464/22.07.2014 г. на кмета на община Тетевен 

е учредено безвъзмездно право на преминаване и прокарване, в полза на ИА ЕСМИС, 

върху имоти – публична общинска собственост в Община Тетевен за изграждане на 

оптичната кабелна линия. 

С писмо на ИА ЕСМИС с per. №0094-3615/10.12.2015 г. е предоставили 

информация за електронната съобщителна инфраструктура на Държавна агенция 

„Електронно управление“ (правоприемник на ИА ЕСМИС, съгласно изменения и 

допълнения в Закона за електронното управление от 01.07.2016 г.), разположена на 

територията на Община Тетевен. Новопостроената оптична кабелна линия с 

направление Ловеч - Угърчин - Ябланица/Тетевен е въведена в експлоатация с 

Разрешение за ползване № СТ-05- 2403/16.12.2015 г., издадено от Дирекция за 

национален строителен контрол. 

В писмо  с регистрационен № 08-00-1393 от 20.07.2017 г. „Българска 

телекомуникационна компания" ЕАД посочва, че по отношение на изложените данни в 

Заданието, е необходимо да бъде доуточнена следната информация: 

 БТК предоставя телефонни услуги при 100% степен на цифровизация на 

телефонните връзки на територията на цялата община; 

 GSM покритие - 99,97 % покритие по население на територията на 

общината; 

 БТК предоставя телевизионна услуга по технологията Direct to The Home 

TV (DTH TV) на територията на общината; 

 На територията на общината се предоставя достъп до фиксиран 

високоскоростен интернет, с високо качество по ADSL технология; 

 Мобилен достъп до интернет чрез UMTS технология със 96,68 % 

покритие по население на територията на общината.  
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С оглед констатираните пропуски по графична и обяснителна част на проекта на 

ОУПО Тетевен, в писмо № 08-00-1393 от 20.07.2017 г., БТК предоставя на община 

Тетевен  на магнитен носител (1бр. CD) следната информация: 

 Ехсе1-ска таблица с информация за GSM покритието на територията на 

Общината, както и брой на съществуващи наши базови станции с GPS координати. 

 Схематично нанесени трасета на електронна съобщителна мрежа, 

собственост на БТК, на територията на гр. Тетевен, в DWG формат. 

Информацията следва да бъде отразена в проекта на ОУПО Тетевен и да бъде 

използвана при изработването на екологичната оценка на плана. 

1.4.3.3.1  Общи изисквания за развитието на техническата 

инфраструктура 

Общо принципно изискване към развитието на техническата инфраструктура е 

отчитането на предпоставящото и лимитиращо значение на част от системите за 

реконструкция и интензификация на урбанизираните територии, респ. за усвояването 

на нови територии, като двата вида дейности се планират взаимообвързано. 

Конкретните изисквания към ОУП на общината са: 

Да се изследва степента на осигуреност на територията на община Тетевен с 

мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура и електронните съобщения – 

водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, достъп до интернет, радиофикация, 

телевизация, телефонизация, покритие с радио и телевизионни вълни. 

Да се предложат мерки за развитие на мрежите на техническата инфраструктура 

и електронните съобщения в съответствие със заложените в ОУП на община Тетевен 

предвиждания за населените места, селищната мрежа и елементите на функционалните 

системи и приетите в предметните области планови и програмни документи. Да се 

съобразят и покажат сервитутите на проводите на техническата инфраструктура 

съгласно относимата нормативна уредба. 

Да се проучи степента на електрифициране и възможността за водоснабдяване 

на махалите, урбанизираните територии със строителни полигони и дисперсните 

селищни елементи. 

Да се изследват възможностите за разнообразяване на елементите на 

енергийната система на община Тетевен. Да се потърсят алтернативи за отоплението в 

зимния сезон на битовите и публичните потребители. 

На базата на заложената урбанистична концепция в ОУПО, на мерките и 

дейностите включени в ОПР и в „Регионален генерален план на водоснабдяване и 

канализация за обособената територия на „ВиК” АД – гр. Ловеч и „ВиК – Стенето” 

ЕООД – гр. Троян”, други местни и национални планове и програми и в съответствие 

със съвременните условия да се предложи програма за поетапното реализиране на 

мерките в част Техническа инфраструктура в рамките на перспективния период на 

плана. 

1.4.4 Общи изисквания към ОУП на община Тетевен по отношение на 

устойчиво развитие на околната среда  

Да се установят свлачищата и други територии с рискови процеси от природен 

характер на територията на община Тетевен. Да се предвидят устройствени и други 

необходими мерки за укрепването им с оглед предотвратяване на нови свлачищно- 

ерозионни процеси, като се вземат предвид становищата на „Геозащита Плевен“ ЕООД.  
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Да се изследват и картират нарушените територии и да се предвидят 

устройствени мерки за тяхното възстановяване, в това число да се предложат мерки за 

рекултивация на съществуващото депо за отпадъци в с. Гложене след закриването му. 

Да се идентифицират териториите с вероятност от поява на бедствия и аварии и 

да се определят превантивните действия, мерки и начини за устройство и защита. 

Да се предвиди разполагане на производствените територии за малки и средни 

предприятия предимно за екологично чисти подотрасли целящи стабилизиране на 

работната сила. 

Да се сведе до минимум отнемането на ценни земеделски и горски земи за 

нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване. Това изискване реализира 

принципа на устойчиво развитие. ОУПО да способства за съхраняването на 

качествените земеделски земи чрез създаване на съответен устройствен режим, 

ограничаващ промяната на предназначението им. 

Да се регулира устройственото планиране в разумни граници без да се нарушава 

целостта и стабилността на природната среда. 

Да се създаде устройствена възможност за използване на природните и 

историческите ресурси за развитие на отдиха и туризма, при съблюдаване режимите за 

опазването им. 

Да се спазват стриктно границите на защитените територии, при съобразяване с 

действащите програми и планове за тяхното управление. 

1.4.5 Реализиране проекта за Изменение на ОУПО Тетевен 

Съгласно чл. 17 и чл. 18 от Наредба №8, във връзка с чл. 125 и чл. 126 от ЗУТ, 

ОУП на община Тетевен следва да се разработи в две фази:  

Първа фаза: 

Предварителен проект: 

Предварителният проект на ОУПО е необходимо да съдържа текстови и графични 

материали. Текстовите материали към ОУПО се разработват най-малко в две части: 

анализ (диагноза) и синтез (прогноза). 

Изисквания към част „Анализ“            
Анализът на състоянието по отделните функционални системи на плана и на 

някои от основните направления (демография, културно-историческо наследство, 

обитаване, зелена система и др.) имат за цел да допълнят аналитичните проучвания, 

съдържащи се в заданието. Предмет на допълнителните аналитични проучвания трябва 

да бъдат факторите, които оказват влияние върху състоянието на съответната 

функционална система или проблемно направление. 

Времевият хоризонт на информацията, ползвана за допълващите аналитични 

проучвания за ОУП, трябва също да обхваща поне петгодишен ретроспективен период, 

което ще позволи очертаване на определени тенденции в развитието на процесите на 

територията на цялата община. 

В частта за анализ на съществуващото положение трябва да се съдържат раздели 

за: 

 Регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически, социални, 

културни, екологични, комуникационни и др.; 

 Социално-икономически условия и проблеми; 

 Проучвания на природния комплекс в областта на: релеф, климат, геология и 

хидрология, флора, фауна, поземлен ресурс по фондове (населени места и други 

урбанизирани територии, земеделски земи, горски фонд, защитени територии, 

нарушени територии); 
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 Структура на собствеността (държавна собственост – изключителна, публична и 

частна, общинска собственост – публична и частна, частна собственост); 

 Функционалните системи: обитаване, труд, зелена система, обществено 

обслужване: по отношение на териториално разположение, типове на 

различните обекти; собственост; 

 Техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически параметри; 

пречистване на отпадъчните води, сметосъбиране и третиране на отпадъците, 

депа за отпадъци; 

 Пътна инфраструктура – пътна мрежа (класификация, състояние), големи 

структурни обекти; 

 Отдих и туризъм: ресурси, обекти, значимост, собственост, влияние в общото 

икономическо развитие; 

 Екологично състояние: замърсяване на въздуха, водите и почвите, 

категоризация, характеристика на вредните емисии; 

 Недвижимо културно наследство, разработена в съответствие с „Методическите 

указания и изисквания на НИНКН, критерии за оценка за представяне на 

устройствените аспекти на опазване, експониране и социализация на културното 

наследство на територията на общините при изработване на планови и 

технически задания и проекти за ОУП, ОУПО, ПУП“. 

Изисквания към част „Прогноза“ 

По своят характер и степента на подробност прогнозите следва да бъдат: общи и 

конкретни. Прогнози от първия вид например могат да бъдат тези за общия брой на 

населението и за възрастовата му структура по основни възрастови групи. На основата 

на тази обща по своя характер прогноза се налага да се разработи и конкретна прогноза 

за специфични възрастови контингенти от населението (за деца от 0 до 2 години, от 3 

до 6 години, от 7 до 15 години и т.н.), които са необходими за разработване на 

прогнозите за потребността от места в детските заведения, за класни стаи в училищата 

и т.н. С общ характер са и прогнозите за работни места в социално-икономическия 

комплекс. Диференцирането на прогнозните разчети за общия брой на работните места 

по сектори и отрасли прави прогнозата с конкретни измерения. 

Важно методическо изискване е прогнозните проучвания да са с дългосрочен 

хоризонт (далекоперспективни), т.е. да съответстват на срока на действие на самия 

ОУПО Тетевен. Разработените прогнози трябва да имат като минимум поне един 

междинен етап, предвид етапната реализация на устройствените решения на ОУПО 

Тетевен. 

Освен изискванията към прогнозните проучвания, относно времевия хоризонт и 

етапност значение има и вариантността на прогнозите, тъй като в развитието на 

общината и отделните населени места през годините различни фактори са указвали 

стимулиращо и/или задържащо влияние. 

При прогнозата за перспективното развитие на функционалните системи и на 

основните направления следва да се възприемат следните варианти: 

 Песимистичен (при доминиращо влияние на фактори със задържащ характер) и 

запазване на тенденциите от досегашното комплексно демографско, социално-

икономическо и инфраструктурно развитие. 

 Реалистичен – при отчитане на очакваното влияние на фактори със 

стимулиращо влияние и незначително въздействие на фактори със задържащ 

характер. 

 Оптимистичен – базиран на вероятността за доминиращото влияние на фактори 

със стимулиращ характер. 
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Вариантите на прогнозите могат да се обединяват, като например на последните 

два варианта (реалистичен и оптимистичен) в един условно наречен „реалистичен”. 

Важно методическо изискване към прогнозите е териториалната диференциация 

на някои от разчетите. Акцент следва да бъдат разчетите, отнасящи се за някои от 

основните структурни елементи, които ще бъдат определени и заложени в 

устройствената концепция. 

Текстовите материали в частта прогноза следва да съдържат раздели за: 

 Социално-икономическо развитие (прогноза) за: демографско развитие 

(песимистичен, оптимистичен и реалистичен вариант), икономическо развитие 

(промишленост, селско и горско стопанство, транспорт, строителство, туризъм и 

др.), развитие на социалната база (образование, здравеопазване, култура, 

комунални дейности), приоритети за реализация; 

 Пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими на 

устройство и параметри за натоварването им, баланс на територията, развитие на 

урбанизираните територии и на техническата инфраструктура, в това число и 

система от мерки за управление на културно-историческото наследство; 

устройствени условия за повишаване ролята на естетическите качества на 

ландшафта; 

 Екологични условия: прогноза за въздействия върху околната среда от 

социално-икономическото и пространственото развитие и мероприятия за 

подобряване на средата; 

 Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Тетевен, които включват 

условията, при които може да се изменя плана, задължителните изисквания към 

ПУП, допустимите натоварвания на териториите и др.; 

 СПН към ОУП на община Тетевен в хипотезата на чл. 13, ал. 2 и ал. 6 ЗУТ. 

Графичните материали на предварителния проект трябва да съдържат: 

 Опорен план на общината в М1:25000, изработен върху топографска карта 

М1:25000 – част от настоящето задание с необходимите допълнения, установени 

при изготвянето на анализната част на плана. 

 Опорен план за културното наследство, изработен върху топографска карта в 

подходящ мащаб по преценка на авторския колектив на Изпълнителя. 

 Общ устройствен план на община Тетевен в М1:25000, в който се отразяват 

бъдещото развитие и устройството на териториите, включващо: 

- режими за устройство и строителните граници на урбанизираните територии: 

населени места, групови и единични паметници на културата, промишлени 

комплекси и други селищни образувания; 

- земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и 

останалите земи, в които това е допустимо; 

- горски територии (гори и земи от горския фонд), в които не се допуска промяна 

на предназначението, и останалите земи, в които това е допустимо; 

- територии със специфични характеристики (резервати, национални паркове, 

природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове, 

защитени местности, паметници на културата, гробищни паркове/гробища, 

минерални извори, обекти на сигурността и отбраната); 

- нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, срутища, 

мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и рекултивация; 

- водни площи и течения – реки, езера, язовири, напоителни и отводнителни 

канали; 

- елементи на транспортната техническа инфраструктура - пътна мрежа по 

класове; 
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- елементи на другата техническа инфраструктура – електропроводи, газопроводи, 

далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, и 

съоръженията към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за 

питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.). 

 Схеми в мащаб M1:25000, характеризиращи транспортната мрежа и други 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обвързани с 

предвижданията на ОУПО Тетевен по отношение на структура и потенциал: 

- Схема на транспортната комуникационна система в М1:25000; 

- Схема на водоснабдяването и канализацията в М1:25 000; 

- Схема на електроснабдяването в М1:25 000; 

- Схема на електронните съобщителни мрежи в М1:25 000; 

- Сборна схема на техническата инфраструктура в М1:25 000. 

 Схеми на регионалните връзки в подходящ мащаб. 

 Схема на туристическите активности в подходящ мащаб. 

 Схема на ландшафта – с акценти върху характерни ландшафти, в това число 

природни и антропогенни, с отразени граници на защитените територии по ЗЗТ 

и защитените зони от Европейската мрежа Натура 2000 по ЗБР. 

 Схема на Недвижимите културни ценности на територията на община 

Тетевен по смисъла на ЗКН, изработена съгласно Методическите указания и 

изисквания на НИНКН в подходящ мащаб. 

 Схема на общественото обслужване. 

 Допълнителните графични материали към ОУПО Тетевен могат да съдържат 

карти, схеми, графики, фотоси и други материали по преценка на изпълнителя. 

 

 Втора фаза:  

 Окончателен проект:  

 Окончателният проект на ОУП на община Тетевен съдържа текстовите и 

графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно 

решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата 

на заинтересуваните централни и териториални администрации. Текстовите материали 

към предварителния проект следва да се допълнят с доклад за изпълнение на 

препоръките. Графичните материали към окончателния проект, към които има 

препоръки и бележки, се изработват отново. ОУПО Тетевен се одобрява от общинския 

съвет по доклад на кмета на общината. Решението за одобряване на плана се обнародва 

в ДВ. То е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Общите изисквания към задължителните текстови и графични материали на 

ОУП на община Тетевен се определят съгласно чл. 64 и 65 на Наредба №8. 

Текстовите материали се комплектуват в папки формат А4 или А3 и съдържат 

следните задължителни елементи: титулна страница; вид на плана; обект на планиране; 

изпълнител; възложител; главен проектант; трите имена на лицето, представляващо 

и/или управляващо юридическото лице, извършило проектирането;  авторски колектив 

– списък на проектантите, сътрудниците, консултантите и техническите лица, 

участвали в проектирането; съдържание на текстовия и графичния материал. 

Графичните материали следва да съдържат следните допълнителни 

задължителни елементи: 

- вид и териториален обхват на плана, мащаб, фаза на проектиране; 

надписите се поместват в дясната или лявата част на чертежа, по 

изключение – и на друго подходящо в композиционно отношение място; 

- географските посоки и данни за ветровия режим; 
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- таблица с информация за изпълнителя, вида на плана, възложителя, 

проектантите, фазата и мащаба на проекта, датата на завършване на 

проекта; таблицата се нанася в долния десен ъгъл на всеки задължителен 

графичен материал; данните за проектантите съдържат тяхната 

специалност, име, фамилия и подпис; 

- таблична информация, данни за ветровия режим, легенди за изразните 

средства, текстови описания и друга допълнителна графична 

информация, които се разполагат в свободните полета на чертежа и се 

композират по преценка на водещия проектант. 

Графичните материали се представят върху материал, позволяващ тяхното 

многократно ползване. 

Основният чертеж на ОУП на община Тетевен, подлежащ на одобряване от 

общинския съвет се представя в един оригинал. 

2 Съответни аспекти на текущото състояние на околната 

среда и евентуално развитие без прилагането на плана или 

програмата 

2.1 Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда 

2.1.1 Атмосферен въздух 

За периода 2008 - 2015 г. Община Тетевен не е класифицирана като зона с 

превишени норми или горен оценъчен праг (ГОП). Класификацията на районите за 

оценка и управление на КАВ се актуализира не по- малко от един път на всеки 5 

години, на база проведени измервания и оценката им, в съответствие с изискванията на 

Раздел II от Приложение № 5 към Наредба № 12/2010 г. 

Община Тетевен се характеризира с висока чистота и добро качество на 

атмосферния въздух. Няма установено превишаване на ПДК, климатичните условия не 

благоприятстват събиране и задържане на атмосферни замърсители в приземния 

въздушен слой.  

Отоплителните инсталации са основен източник на замърсяване на въздуха 

през зимния сезон. Желателно е да се търсят и използват нови енергийни източници, 

което би допринесло за ограничаване на емисиите, свързани с използването на течни и 

твърди горива, които се характеризират с високо съдържание на сяра.  

За намаляване на количеството енергия за отопление е необходимо да се 

стимулират технологии, намаляващи топлинните загуби, изпълнението на саниращи 

мероприятия - топлоизолации и подмяна на дограми с нисък коефициент на 

топлопроводимост и използването на алтернативни източници на енергия - напр. 

слънчева енергия, за което климатичните дадености в общината са изключително 

благоприятни. 

2.1.2 Води 

2.1.2.1 Повърхностни води  

Основното водно течение в района на община Тетевен е река Вит, образувана 

от реките Бели Вит и Черни Вит, след сливането им в района на Тетевенския квартал 

„Полатен“. За начало на р. Вит се приема р. Бели Вит, която извира в района на връх 

Вежен, а по-важните и притоци в района на общината са реките: Черни Вит, Бара, 
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Калник и Каменица. Река Вит е десен приток на река Дунав с дължина 189 km и площ 

на водосборния басейн от 3225 km2.  Максимумът на оттока на р. Вит в рамките на 

общината е през м. май, като нарастването от февруари към март – април е постепенно. 

Бели Вит има дължина 36 km и площ на водосборния басейн 359 km2. 

Единственият язовир на територията на община Тетевен е язовир Малка 

Желязна. 

Наличните водни ресурси не са в състояние да посрещнат нуждите от 

промишлени и питейни води в перспектива. Хидроложката характеристика на самите 

водоизточници е благоприятна за поддържане на стабилен качествен състав на водите, 

тъй като няма големи сезонни колебания.  

Основна причина за замърсяването на водите в общината са комунално – 

битови дейности. Поради липсата на пречиствателни станции за отпадъчни води 

/ПСОВ/ в населените места, всички отпадъчни води от бита попадат в реките, 

водоемите или дерета. Сред останалите източници на замърсяване на водите в 

общината са промишлеността, транспорта и животновъдството. 

Община Тетевен няма разработена програма за действие по разрешаване на 

съществуващите проблеми за опазването на чистотата на водните ресурси на 

територията на общината и тяхното рационално използване. 

Състоянието на питейните води и водоизточниците на общината се 

контролират системно от РЗИ - Ловеч и РИОСВ – Плевен, и ВиК Ловеч. Извършва се 

наблюдение на всички кладенци поотделно, като разширения химически анализ се 

прави по различни показатели. 

Мрежата за наблюдение на повърхностни води на РИОСВ-Плевен включват 

няколко пункта на територията на община Тетевен: р. Вит след гр. Тетевен, р. Бели Вит 

над с. Рибарица, Водохващане Болвонджика над с. Рибарица, р. Костина над Кървавото 

кладенче. 

Съгласно Закона за водите, басейновите дирекции изработват и предлагат за 

утвърждаване програми за мониторинг. През 2015 г. БДДР - Плевен, на чиято 

територия е поречието на река Вит е изпълнявала следните програми за мониторинг:   

 Национална програма за мониторинг на повърхностните и подземни води, 

съгласно Заповед № РД-182/26.02.2013 г. на Министъра на околната среда и видите; 

 Актуализирана програма за контролен мониторинг на повърхностни води,  

предназначени за питейно-битово водоснабдяване, в която са включени 95 пункта за 

мониторинг на речни водохващания и язовири. Анализираните показатели и честотата 

на пробовземане са планирани, съгласно изискванията на Наредба № 12/18.06.2002 г. 

На Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен. Доклад за състоянието 

на околната среда през 2015 г. стр. II. 2. 2 територията на РИОСВ Плевен се провежда 

мониторинг на 13 бр. речни водохващания, водите на които са предназначени за 

питейно-битови нужди на населението; 

 Собствен мониторинг на повърхностни води, съгласно условията на 

комплексни разрешителни, разрешителни за водовземане и заустване. 

Единственото отклонение е установено в пунктовете на р. Бели Вит над с. 

Рибарица и р. Черни Вит след с. Дивчовото, където общия азот надвишава 

референтната стойност за умерено екологично състояние.  

Традиционно р. Вит е с добри качествени физикохимични характеристики. 

Анализът на резултатите от проведения мониторинг показва натоварване с азотни 

съединения по основното поречие на реката, от устие до пункта при гр. Тетевен. 

Измерени са високи концентрации на нитратен азот, общ азот и БПК5. Не са 

установени замърсявания с пестициди, метали и органични замърсители. Замърсител на 

реката в горното и течение се явяват битовите води на гр. Тетевен. Градската 
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канализация е изградена частично, клоновете не са обединени и само за един от тях има 

изградено временно пречиствателно съоръжение. Отпадъчните води от 

промишлеността на града са основно от битов характер, като предприятията с 

производствени води имат изградени временни пречиствателни съоръжения. 

Почивните станции с голям капацитет – Почивен комплекс “Рибарица” /бивш Военно 

почивен дом/ и хотел “Рибарица” в с. Рибарица имат изградени пречиствателни 

станции с биологично стъпало.  

Язовир Малка Желязна е в добро екологично състояние. 

2.1.2.2 Водоснабдяване 

Водоснабдяването в общината не е в добро състояние. Все още не са 

окончателно решени основни проблеми, свързани със собствеността на активите на 

инфраструктурата, моделите за управлението на услугите и пътищата за развитие на 

сектора.  

Състоянието на питейните води и водоизточниците на общината се контролират 

системно от РЗИ. Извършва се наблюдение на всички кладенци поотделно, като 

разширения химически анализ се прави по различни показатели. 

Водоснабдителната инфраструктура на територията на общината не е добре 

изградена. От всички населени места само малка част са обхванати от групово 

водоснабдяване. Единствената действаща в момента група е Рибарица – Тетевен, на 

която е наложително да се изгради магистралния водопровод. Не са изградени 

водопроводните мрежи в голяма част от населените места. Изработвани са проекти 

както за водохранилища, така и за пречиствателни станции, които не са реализирани и 

не съответстват на съвременната нормативна уредба. Необходими са свободни 

финансови ресурси за изработване на нови проекти.  

Състояние на водоснабдяването по населени места в общината: 

- Град Тетевен - водоснабдява се от групата Рибарица - Тетевен. Групата има два 

броя водохранилища с общ дебит 110 l/s. Предвижда се да се направят още няколко 

водохващания от реките и пречиствателна станция за питейни води. Работи се поетапно 

по реконструкцията  на магистралния  водопровод с бавни темпове  поради липса на 

средства. 

- Село Рибарица - водоснабдено от групата Рибарица-Тетевен. 

- Село Васильово - два местни водоизточника. Започнато е изграждането на 

водопровод от местността "Равното усое", но поради липсата на средства обектът не е 

завършен. Недостигът се компенсира от групата Рибарица-Тетевен. 

- Село Черни Вит - 18 местни водоизточника с недостатъчен дебит. Изготвяна е 

проектно-сметна документация за реконструкция и цялостно водоснабдяване от 

групата Черни Вит-Луковит, но поради липса на  средства последната не е изградена. 

- Село Дивчовото - водоснабдено от собствени водоизточници. 

- Село Гложене - водоснабдено от групата Гложене-Луковит. 

- Село Голям Извор – водоснабдява се от няколко местни водоизточника, които 

са с недостатъчен дебит.  

- Село Български Извор - местен водоизточник, който е недостатъчен. Допълва 

се от групата Гложене-Луковит. 

- Село Галата - с помпена станция от с. Български Извор и от групата Гложене-

Луковит. 

- Село Глогово – водоснабдява се от четири местни водоизточника с променлив 

дебит.  По изготвен проект, финансиран с европейски средства, отпуснати по 

Програмата за развитие на селските райони е извършена реконструкция на част от 

вътрешната водопроводна мрежа на селото. 
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- Село Градежница - водоснабдено от местен карстов извор с променлив дебит. 

- Село Малка Желязна - водоснабдено от два местни извора. Каптира се нов 

извор. 

- Село Бабинци –  водоснабдено от местен водоизточник. През 2013 г. е изграден 

каптиран извор, помпена станция и водопровод в с. Бабинци.  

Състоянието на питейно-битовото водоснабдяване в почти всички населени 

места на общината е незадоволително. Съществуващите водопроводи, които се 

нуждаят от реконструкция и ремонт. В селата съществуват неводоснабдени жилищни 

квартали. Там водопроводната мрежа също се нуждае от реконструкция и ремонт.  

Действащата водопроводна мрежа в другите населени места се нуждае от 

реконструкция, тъй като е амортизирана и това довежда до големи загуби, които 

възлизат на над 60%. 

Контролът върху качеството на питейните води се осъществява ежегодно от РЗИ 

– Ловеч. 

2.1.2.3 Канализационни мрежи 

В общината има частично изградена канализационната мрежа в гр. Тетевен. 

 Отделните канализационни клонове заустват в р. Бели Вит. Степента на 

изграденост на канализационната мрежа в гр. Тетевен е 11 %. Предстои да се реализира  

ПСОВ, канализационна мрежа, подмяна на водопровод. 

В останалите населени места се използват предимно септични ями и попивни 

кладенци.  

След изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ на с. Гложене през 2013 

г. и на ПСОВ в с. Глогово през 2015 г. на практика са реализирани първите две 

селищни пречиствателни станции за пречистване на отпадъчни води на територията на 

община Тетевен, със степен на пречистване за втора категория водоизточник. ПСОВ са 

с механично и биологично стъпало. Нямат съоръжения за обезводняване на 

генерираната утайка.  

В с. Гложене и  с. Глогово съвместно с изграждането на пречиствателните 

станции частично са изградени канализациионни мрежи за отвеждане на отпадните 

води и са реконструирани водопроводните мрежи в същите участъци.  

През 2015 г., РИОСВ - Плевен е извършило планирани проверки на емитери, 

които с отпадъчните си води изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества, 

специфични замърсители и/или други вещества, от чието въздействие могат да се 

променят основните параметри, характеризиращи състоянието на водното тяло. За 

територията на община Тетевен такива емитери са: „Екобалкан” ООД гр. София - 

стопанисва предприятие за производство на млечни продукти в гр. Тетевен; Олина 

2000" ООД - преработка на слънчоглед - гр. Тетевен; Автомивка "Данов Груп" ЕООД - 

гр. Тетевен; АДГ 73 ЕООД - разкомплектоване на ИУМПС; Марк-Ц-Ц. Василев-К. 

Иванова ЕТ и Община Тетевен - ПСОВ в с. Гложене и  с. Глогово. 

Други емитери на територията на общината са: „Елпром“ – Тетевен, „Хармония 

ТМ” АД и „Авто Елит“ ООД, които са на общо разрешително за заустване и са доста 

големи като обем на дейността. 

2.1.2.4 Подземни води 

Подземните води на територията на община Тетевен имат добри питейни 

качества в естествено състояние и с редки изключения отговарят на санитарно-

хигиенните изисквания.  
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На мониторинг подлежи подземно водно тяло с код BG1G0000TJK045 

„Карстови води в Централния Балкан” – представено с три мониторингови пункта (МР 

265, МР 323, МР 324). Като пункт МР 265 е при Тетевен, ТК Л-35, община Тетевен. По 

информация от Годишния отчетен доклад на РИОСВ - Плевен за 2015 г., водата в 

пункта е с добри показатели по стандартите за качество и запазва доброто си състояние 

през годините. 

2.1.3 Земи и почви  

Почвата е един от най-важните природни ресурси, основа за съществуването на 

хората, животните и растенията. В природните екосистеми тя изпълнява определени 

функции: осигурява среда за развитие на растенията и реализиране на тяхната 

биопроуктивност, поддържа генетичните ресурси и обитанието на многобройни живи 

организми. Тя регулира и разпределя водния отток, съхранява водата и служи като 

буфер на околната среда, като инактивира или разрушава екологично опасните 

субстанции. Почвата е физическа основа на социално-икономическата структура на 

човешкото общество, източник е на сурови материали и съхранява геогенното и 

културно наследство на човечеството. Като компонент на околната среда тя е 

подложена на вредни въздействия и затова опазването и е от особено значение. 

Почвите в община Тетевен са разнообразни - за старопланинската част са 

характерни кафяви горски, сиви горски и планинско-ливадни почви. По долините на 

реките са разпространени алувиално-ливадни почви.  

По механичен състав почвите в община Тетевен са тежки и тяхното плодородие 

не е голямо. Преобладаващите почвени категории са 7, 8 и 9, а най-ниската 4 категория 

заема незначителни площи в поречията на реките Бели Вит, Черни Вит и техните 

притоци.  

Основните източници на замърсяване на почвите в община Тетевен са тяхното 

периодично изгаряне, промишлените отпадъци и земеделската дейност на населението. 

Няма данни за замърсявания на почвите в община Тетевен или наличие на 

значителни проблеми, които да застрашават тяхното състояние. В докладите на РИОСВ 

- Плевен липсва информация за замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди, 

пестициди, устойчиви органични замърсители (вкл. нефтопродукти), засоляване или 

вкисляване. По тази причина не съществуват механизми за мониторинг състоянието на 

почвите, не се извършва периодичен контрол, а изследвания се правят само при 

необходимост.  

Горите предпазват почвата от ерозия и масовото им изсичане може да доведе до 

редица проблеми и нарушаване на екосистемите. На ерозиране са подложени 

слабоструктурните почви, образувани върху наклонени терени: излужени и типични 

канелени горски почви; канелени горски почви, лесивирани; рендзини; кафяви горски 

почви. Обработваемите земи са разположени на равни терени. Ерозията на почвите не е 

от процесите с ограничаващо действие за земеделието в територията на общината. 

2.1.4 Защитени територии.  Защитени зони и биоразнообразие  

2.1.4.1 Защитени територии 

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното 

разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на 

характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи.  
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Под режим на защита на територията на община Тетевен има четири категории 

защитени територии - Национален парк, резервати, защитени местности и природни 

забележителности. 

Част от територията на Национален пак „Централен Балкан” е разположена в 

географските граници на община Тетевен. В тази част попадат двата резервата 

„Боатин” и „Царичина”. На територията на община Тетевен, в границите на 

Национален парк „Централен Балкан“, в землището на с. Рибарица попада и част от 

резерват „Козя Стена“, с площ от 110 ha. Приоритет на Дирекцията на Национален парк 

„Централен Балкан” е стриктния контрол върху дейностите и охрана на територията на 

парка.  

За ефективното осъществяване на тези дейности, територията е разделена на 

седем паркови участъка. Към 31.12 2019 г. площта на Парков участък (ПУ) „Тетевен” е 

12 552 хектара - най-големият от всички, на ПУ „Калофер“ площта е  9061  хектара. 

Най-малкият парков участък е ПУ „Стоките“ и е с площ от 8909 ha. Всеки участък е 

разделен на охранителни райони и паркови служители отговарят за охраната на всеки 

район. Следи се за спазването на нормите и режимите в съответната зона, както и за 

спазването на самите зони. 

2.1.4.2 Защитени зони и биоразнообразие 

Мрежата „Натура 2000” е най-амбициозната инициатива, която някога е 

предприемана за опазване на богатото природно наследство на Европа. Екомрежата е 

създадена през 1992 г. чрез приемането на Директивата за местообитанията, която 

заедно с Директивата за птиците представлява крайъгълният камък на политиката за 

опазване на природата в Европа. Тя е важен елемент от изпълнението на поетия 

ангажимент от държавните и правителствените ръководители в Европа по време на 

срещата им на високо равнище в Гьотеборг през 2001 г. за „спиране на загубата на 

биологичното разнообразие до 2010 година”. Досега в нея са включени около 20 000 

обекта, които обхващат почти 20% от територията на ЕС. Целта на мрежата „Натура 

2000” е да се опазват и управляват уязвими видове и местообитания в тяхната 

естествена област на разпространение в Европа, без оглед на национални или 

политически граници. „Натура 2000” не е просто система от строго охранявани 

природни територии. Тъй като тя е неразделна част от селския пейзаж, важно е 

обектите да продължават да се управляват по начин, който отчита присъствието на 

уязвими местообитания и видове.  

Принципът за управление на екомрежата е, че човек и природа работят най-

добре в партньорство помежду си. Този принцип има много предимства както за 

опазване на природата, така и за хората, които живеят и работят в селски райони. 

„Натура 2000” на практика е техен съюзник, способстващ за запазване на 

икономическата жизнеспособност и социалната структура на много от селските райони. 

Тя предоставя нови възможности за икономическа диверсификация и вътрешни 

инвестиции.  

На територията на община Тетевен попадат следните защитени зони в 

съответствие с Директивата за хабитатите и Директивата за птиците: 

- Защитена зона „Български извор” – код BG0001036 /Защитена зона по 

Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за 

птиците/, обща територия 2618.99 ha. 

- Защитена зона „Васильовска планина” – код BG0002109, тип J /Защитена зона 

по Директивата за птиците, която припокрива защитена зона по Директивата на 

местообитанията/, обща територия 454 71,92 ha. 
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В границите на ЗЗ попадат населените места от Община Тетевен, област Ловеч – 

землището на с. Бабинци, с. Български Извор, с. Васильово, с. Галата, с. Глогово, с. 

Гложене, с. Голям Извор, с. Градежница, с. Малка Желязна и гр. Тетевен. 

- Защитена зона „Централен Балкан” – код BG000049, тип С (Защитена зона и по 

двете Директиви); обща територия 71669.5 ha. 

В границите на ЗЗ попадат населените места от Община Тетевен, област Ловеч – 

землището на с. Дивчовото и с. Рибарица. 

- Защитена зона „Централен Балкан – буфер” – код BG0001493, тип К (Защитена 

зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона „Централен 

Балкан – буфер” по Директива за птиците с код BG0002128), обща територия 129409.07 

ha. 

В границите на ЗЗ попадат населените места от Община Тетевен, област Ловеч – 

землището на с. Бабинци, с. Васильово, с. Глогово, с. Гложене, с. Градежница, с. 

Дивчовото, с. Малка Желязна, с. Рибарица, гр. Тетевен и с. Черни Вит. 

- Защитена зона „Пещера Лястовицата” – код BG0000269 - Защитена зона по 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, с обща площ 5,108 dka. Защитената зона е обявена със Заповед № РД-103 от 9 

февруари 2015 г. на Министъра на околната среда и водите. ЗЗ попада в землището на 

с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч. Предмет на опазване в зоната са: типът 

природно местообитание  Неблагоустроени пещери по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие и местообитанията на следните видове бозайници по чл. 6, 

ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие: Дългопръст нощник (Myotis 

capaccinii), Остроух нощник (Myotis blythii), Голям нощник (Myotis myotis), Голям 

подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). 

 

2.2 Описание на физическите характеристики на територията, 

обхваната от плана и необходими площи, вкл. земеделски 

земи, горски площи, усвоени терени по време на фазата на 

строителството и фазата на експлоатация 

Първоначално, са влезли в сила кадастрални карти за землищата на гр. Тетевен и 

селата Васильово, Дивчовото, Рибарица, и Черни Вит, като в началото,  общата площ 

на територията, покрита с кадастрална карта е възлизала на 44 803,3 ha, което е  

представлявало 64% от площта на цялата община. В последствие са открити процедури 

за производство на кадастрални карти за останалите села в общината – Бабинци, 

Български Извор, Галата, Глогово, Гложене, Голям Извор, Градежница и Малка 

Желязна. Към днешна дата всички населени места от общината имат влезли в сила 

кадастрални карти, а имено: 

Кадастрални карти на с. Бабинци – влязла в сила със Заповед №РД-18-

1789/30.10.2018г.; 

Кадастрални карти на с. Гложене – влязла в сила със Заповед №РД-18-

1787/30.10.2018г. 

с. Голям извор – Заповед №РД-18-1786/30.10.2018г. 

с. Градежница – Заповед № РД-18-1783/30.10.2018г. 

с. Глогово – Заповед №РД-18-1788/30.10.2018г. 

с. Български извор – Заповед № РД-18-1790/30.10.2018г. 

с. Галата – Заповед №РД-18-1791/30.10.2018г. 

с. Малка Желязна – Заповед №РД-18-17845/30.10.2018г. 
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При изработването на опорния план се установиха съществени различия между 

предвижданията съгласно ПУП на някои населени места (в частност промишлената 

зона на гр. Тетевен) и начина на трайно ползване съгласно КК и КВС. В опорния план 

са показани разминаванията между поземлени имоти за защита на природната среда 

съгласно КК (резервати, защитени местности, природни забележителности и др.) и 

границите на защитените територии в България, представени във файловете с ГИС 

слоеве, публикувани на официалния сайт на ИАОС. 

2.2.1 Баланс на територията по начин на трайно ползване 

 Общата площ на община Тетевен е 69 759 ha, което е 16,8 % от площта на област 

Ловеч. Разпределението на земята по фондове по данни от КК и КВС е както следва: 

 Селскостопански фонд – 20419,8 ha или 29,28% от площта на общината. 

 Горски фонд – 47320,1 ha или 67,86% от площта на общината. 

 Населени места – 1493,2 ha или 2,14% от площта на общината. 

 Повърхностни води – 332,2 ha или 0,48% от площта на общината. 

 Транспорт – 146,1 ha или 0,21% от площта на общината. 

 Естествени и изкуствени ресурси за възстановителни мероприятия – 0,6 ha или 

0.001% от площта на общината. 

 Полезни изкопаеми – 19,8 ha или 0,03% от площта на общината. 

 

Таблица 19. Баланс по вид територия и землище в община Тетевен по данни на 

НСИ 

Номер Наименование на начин на трайно ползване Брой имоти 
Общо площ в 

дка 

1000 Ниско застрояване (до 10 м) 5 214 8 169 

1010 Средно застрояване (от 10 до 15 m) 3 9 

1030 Комплексно застрояване 58 174 

1040 Незастроен имот за жилищни нужди 93 159 

1050 За друг вид застрояване 543 2 504 

1100 За обект комплекс за здравеопазване 3 20 

1110 За обект комплекс за образование 6 21 

1120 За обект комплекс за култура и изкуство 2 1 

1140 За административна сграда комплекс 4 5 

1150 За обект за детско заведение 2 5 

1160 За търговски обект, комплекс 10 14 

1190 За култова религиозна сграда, комплекс 2 4 

1200 Незастроен имот за обществена сграда, комплекс 1 1 

1210 За друг обществен обект, комплекс 117 2 181 

1300 Обществен селищен парк, градина 29 72 

1350 Гробищен парк 32 108 

1360 За защитно и изолационно озеленяване 2 1 

1370 За друг вид озеленени площи 131 150 

1420 Спортно игрище 6 47 

1440 Ски-писта 1 16 

1460 За ловна база и стрелбище 2 6 

1490 Незастроен имот за спортен обект 1 2 
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1500 За други видове спорт 1 1 

1600 За вилна сграда 2 1 

1620 За почивен лагер 2 15 

1630 За туристическа база, хижа 6 31 

1650 За курортен хотел, почивен дом 7 40 

1660 За къмпинг, мотел 2 4 

1670 Незастроен имот за курортно-рекреационен обект 2 20 

1680 За друг курортно-рекреационен обект 5 20 

1700 За електроенергийното производство 33 22 

1710 За топлоенергийното производство 1 6 

1720 
За друго производство на продукта от 

нефт,въглища,газ,шисти 
1 28 

1730 За черната и цветната металургия 1 3 

1740 
За машиностроителната н машиннообработващата 

промишленост 
1 13 

1760 За дърводобивната и дървообработващата промишленост 12 50 

1780 
За производството на стр. материали, конструкции и 

изделия 
1 2 

1830 За хранително-вкусовата промишленост 6 16 

1850 За складова база 14 36 

1860 За база за селскостопанска или горскостопанска техника 3 8 

1880 За стопански двор 77 325 

1890 За животновъден комплекс 7 19 

1900 За животновъдна ферма 36 103 

1920 За друг вид производствен, складов обект 64 483 

2000 За археологически паметник на културата 1 1 

2010 За архитектурен паметник на културата 1 1 

2020 За исторически паметник, историческо място 5 18 

2100 За първостепенна улица 17 82 

2110 За второстепенна улица 483 901 

2120 За алея 33 15 

2130 За кръстовище 3 1 

2140 За площад 2 8 

2150 За паркинг 3 2 

2190 За автогараж 2 30 

2210 За път от републиканската пътна мрежа 54 755 

2220 За местен път 67 760 

2230 За селскостопански, горски, ведомствен път 1 291 3 219 

2240 За автогара, автоспирка 1 7 

2250 За бензиностанция, газостанция 5 11 

2270 За железопътна гара, спирка 1 1 

2280 За ремонт и поддържане на транспортни средства 4 18 

2310 За друг поземлен имот за движение и транспорт 18 27 

2400 За съоръжение на водопровод 5 5 

2410 За съоръжение на канализация 2 29 

2420 За съоръжение на електропровод 25 2 
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2460 За съоръжение на съобщителен провод 1 0 

2500 Нива 7 111 17 557 

2510 Зеленчукова градина 51 129 

2550 Неизползвана нива (угар, орница) 245 614 

2560 Изоставена орна земя 90 450 

2570 Друг вид нива 10 29 

2600 Овощна градина 5 291 14 753 

2650 Изоставено трайно насаждение 313 1 447 

2660 Друг вид трайно насаждение 482 1 434 

2700 Ливада 22 449 80 898 

2710 Неизползвана ливада 8 30 

2720 Изоставена ливада 16 64 

2730 Друг вид ливада 46 111 

2800 Пасище 6 391 46 222 

2830 Друг вид земеделска земя 417 1 658 

2840 Гори и храсти в земеделска земя 88 396 

2900 Иглолистна гора 37 288 

2910 Широколистна гора 481 5 777 

2930 Нискостъблена гора 1 0 

2950 Друг вид дървопроизводителна гора 9 508 367 237 

3000 Голина 9 101 

3010 Поляна 4 13 

3020 Просека 54 398 

3030 Нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти 57 881 

3040 Друг вид недървопроизводителна горска площ 39 254 

3050 Друг вид горски имот 3 13 

3060 Горски разсадник 8 1 235 

3100 Водно течение, река 158 2 543 

3110 Езеро 1 0 

3140 Язовир 2 35 

3150 Водоем 1 0 

3160 Рибарник 7 35 

3180 За басейн с резервна вода за промишлено предприятие 1 0 

3190 Напоителен канал 12 9 

3200 Отводнителен канал 9 6 

3220 За извор на прясна вода 11 51 

3240 За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение 19 22 

3250 За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение 41 464 

3400 Резерват 37 50 838 

3410 Природна забележителност 41 3 896 

3430 Защитена местност 7 42 

3460 За друг вид естествен ресурс за превантивна защита 72 74 417 

3540 
За кариера за суровини за строителството и 

промишлеността 
12 219 

3550 Със сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми 1 11 
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3640 Депо за вторични суровини 1 3 

3650 Депо за битови отпадъци (сметище) 4 85 

3700 Деградирала орна земя 2 1 

3710 Деградирало трайно насаждение 1 0 

3720 Деградирала ливада 3 5 

3730 Друг вид деградирала земя 1 3 

3900 Скали 10 61 

3920 Сипей 7 49 

3930 Дере 230 1 350 

3960 
Друг вид поземлен имот без определено стопан. 

предназначение 
6 121 

4100 Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване 2 1 

 

Общо 62 478 697 065 

Таблица 20. Списък на имоти с променено предназначение в община Тетевен за 

периода м. юни 2013 г. – м. април 2015 г. 

№по ред № на имот площ местност начин на тр.ползване землище Община 
1 72343.503.538 1,234 Свидова Жилищна сграда гр. Тетевен Тетевен 
2 27196 4,922 Ореша Жилищно строителство с. Голям Извор Тетевен 
3 27205 4,058 Ореша Ниско жил. застр. с. Голям Извор Тетевен 
4 72343.503.537 0,743 Свидова Жилищна сграда гр. Тетевен Тетевен 

Източник: ОД „Земеделие“, гр. Ловеч, писмо с изх. №РД-05-685/24.04.2015 г. 

2.2.1.1 Растениевъдство 

От територията на общината само 29% са земеделски земи, от които 60% са 

обработваеми. Като се имат предвид ограничените площи, които могат да се използват 

за земеделие, този показател дава основания да се твърди, че е налице непълно и 

неефективно използване на земеделските земи. 

В община Тетевен площта на селскостопанския фонд е 199000 dka, като 

стопанисваните земи са 171002 dka, в т.ч. ниви – 19324 dka, трайни насаждения (вкл. 

лозя) – 17808 dka, ливади – 124442 dka и мери и 9428 dka пустеещи земи. В последните 

години над 40% от нивите не се обработват. 

Броят на земеделските стопанства в общината е над 3000, но това са предимно 

дребни земеделски стопанства. Производството на зърно в общината е ограничено, а 

добивите са ниски. В района на Тетевен има традиции в отглеждането на картофи, в 

овощарството и в отглеждането на трайни насаждения. През последните години 

площите с новосъздадени трайни насаждения са незначителни. Получената продукция 

от трайните насаждения намалява поради застаряването им и навлизането в 

непродуктивна възраст – почти 90% от трайните насаждения са на възраст над 30 г. 

Поради липса на финансови средства значителна част от агротехническите 

мероприятия не се провеждат, което допълнително снижава добивите. Намалява делът 

на добиваното сено от ливадите, а площите са в лошо състояние поради нередовното 

им косене и влошаване на тревния състав. Производството на сено и предлагането му в 

други райони на страната е една възможност, която все още не е използвана. 

За развитието на земеделието в община Тетевен допринасят възможностите, 

предоставяни по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС, в т. ч. и 

директните плащания от ДФ „Земеделие”. За периода 2007 – 2010 г. на земеделските 

производители от община Тетевен са изплатени следните суми под формата на 
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директни плащания: 583592,34 лв. през 2007 г.; 267106,24 лв. през 2008 г.; 574154,08 лв. 

през 2009 г. и 251290,56 лв. през 2010 г. 

Наличната земеделска площ дава възможност за създаване на нови насаждения 

от сливи, ябълки, малини. На територията на общината има възможност за отглеждане 

на зеленчуци и билки. С оглед високата безработица, развитието на земеделието може 

да допринесе за решаването на проблемите със заетостта и осигуряването на доходи на 

населението. 

2.2.1.2 Животновъдство 

От развитието на животновъдството в значителна степен зависи развитието на 

месо и млекопреработвателната промишленост в района. Животновъдството в община 

Тетевен е съсредоточено в частния сектор, като основно животните се използват за 

задоволяване на лични нужди, и много по-малка част се отглеждат във фирми и 

кооперации. В общината традиционно е развито говедовъдството, овцевъдството, 

козевъдството и птицевъдството. В последните години се наблюдава повишен интерес 

към пчеларството.  

В края на 2004 г. животновъдната дейност в общината се изразява в 

отглеждането на 1810 говеда, 12948 овце, 7128 кози, 29079 птици, 1290 зайци и 1290 

пчелни семейства. Данните за 2010 г. са представени в Таблица 4 и от тях се вижда, че 

броят на отглежданите животни намалява. В община Тетевен се отглеждат 9,3% от 

общия брой на говедата, отглеждани в областта. През 2010 г. отглежданите говеда са 

1037 броя, което е със 773 броя по-малко в сравнение с 2004 г. Средно за периода 

отглежданите говеда намаляват с 129 броя на година. 

Таблица 21. Отглеждани животни на територията на община Тетевен за 2010 г. 

Селскостопански 

животни 
Община Тетевен Област Ловеч Относителен дял в % 

говеда общо 

в т.ч. крави 

1037 11175 9,3 

598 6568 9,1 

биволи общо 

в т.ч. биволици 

39 319 12,2 

16 179 8,9 

овце общо 

в т.ч. овце-майки 

9124 43941 20,8 

6459 35950 18,0 

кози общо 

в т.ч. кози-майки 

1990 16640 12,0 

1484 14251 10,4 

свине 

в т.ч. свине-майки 

407 15125 2,7 

17 114891 1,1 

птици 

в т.ч. кокошки носачки 

111637 326210 3,6 

10000 174548 5,7 

пчелни семейства 11268 20956 6,1 

През 2010 г. 20,8% от отглежданите овце и 18% от овцете-майки в областта са 

отглеждани в община Тетевен. Отглежданите овце през 2010 г. са с 3374 броя по-малко 

в сравнение с 2004 г. На община Тетевен се падат 12% от отглежданите кози в областта 

през 2010 г. Броят на отглежданите кози на територията на общината също намалява в 

сравнение с 2004 г. През 2004 г. на територията на общината са отглеждани 29079 броя 

птици, които през следващите години намаляват и през 2010 г. са 11637 броя. 

Налице е тенденция към намаляване на едрия рогат добитък, овцете и козите. 

Пчелните семейства почти запазват своя брой. Намаляването на броя на отглежданите 

животни се дължи на следните причини: висока себестойност на произвежданите 

фуражи; ниски изкупни цени на произведената продукция; високи цени на 

медикаментите и ветеринарните услуги; нередовни и забавени плащания от 

преработвателните предприятия; нарушения породен състав на стадата; ниската 
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квалификация на работещите в животновъдството; застаряването и намаляването на 

населението в селата, което предимно се занимава с животновъдство; високите 

европейски изисквания и стандарти за отглеждане на животните и др. 

В резултат на направения анализ на динамиката на броя на отглежданите 

животни на територията на общината могат да се направят следните изводи: 

 За периода 2007 – 2010 г. е налице тенденция към намаляване на едрия рогат 

добитък, овцете, козите и птиците. Пчелните семейства запазват своя брой. 

  Причините за намаляването на броя на отглежданите животни са комплексни, 

като се започне от високата цена на фуражите, ниските изкупни цени на 

произведената продукция и се стигне до високите европейски стандарти за 

отглеждане на животните. 

Основната причина за намаляването на броя на отглежданите животни са 

изискванията за модернизация на съществуващите съоръжения и оборудване на 

фермите за достигане на минималните изисквания на Директива 1999/74/ЕО за защита 

и хуманно отношение при отглеждането на животните. За много от стопаните тези 

изисквания са непосилни и в крайна сметка се достига до значителното намаляване на 

броя на отглежданите животни през 2010 г. 

2.2.1.3 Инфраструктура за обслужване на селскостопанските дейности 

В плана трябва да бъде направен анализ на състоянието на традиционните 

отрасли в областта на селското стопанство. Да се изведат спецификите на отраслите и 

да се предвидят устройствени мерки за укрепване и развитие на животновъдството и 

растениевъдството. Селското стопанство да се разглежда като традиционен сектор, 

добре развит в миналото, с висок потенциал за стабилно икономическо и социално 

развитие на региона на Тетевен. 

Изхождайки от местните ресурси и при отчитане на направленията и мерките, 

финансирани по Програмата за развитие на селските райони и в съответствие и с други 

допустими механизми за финансиране, да се създадат устройствени условия за 

развитие на селскостопанските отрасли като се предложат пространствени решения за 

локализиране на поддържащата инфраструктура за селското стопанство, в това число и 

нови обекти в населените места, с което да се стимулира развитието на съвременно 

селско стопанство. Да се анализират и оценят възможностите за създаване на условия 

за затваряне на цикъла „добив – преработка” на селскостопанската продукция. 

 Да се оцени възможността за изграждане на малки инфраструктурни обекти в 

населените места с цел стабилизиране на работната ръка и стимулиране развитието на 

съвременно селско стопанство. Устройството и разполагането им да бъде максимално 

съобразено с изискването за минимална намеса в ландшафта. 

 Изисквания към ОУПО 

 Изискванията към ОУПО, свързани с развитието на селското стопанство са за: 

- осигуряване опазването в максимална възможна степен на основния 

ресурс (продуктивните земеделски земи); 

- комасиране на земеделската земя с цел въвеждане на модерни технологии 

в селскостопанското производство; 

- създаване на условия за реализация на селскостопанската продукция 

съобразно европейските стандарти, чрез развитие на обслужващата 

инфраструктура – планът да предложи териториална организация на 

селищни образувания (урбанизирани територии извън границите на 

населените места), за разширяване и модернизация на селскостопанската 
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инфраструктура, вкл. като се вземат предвид вече съществуващите 

локализации на подобна инфраструктура. 

 ОУПО следва да осигури устройствени условия за реализиране на насоките, 

заложени в ОПР по отношение развитието на обслужващата инфраструктура. 

 При определянето на съответните устройствени зони следва да се преценят 

възможностите за съвместяване на обекти на инфраструктурата, обслужващи 

земеделието и животновъдството, с преработвателни предприятия на селскостопанска 

продукция, доколкото това е допустимо от санитарно-хигиенна гледна точка. 

2.2.1.4 Горско стопанство 

Обща характеристика 

 За община Тетевен горите имат важно значение, както като източник на 

дървесина, така и за привличането на туристи. В област Ловеч горският фонд обхваща 

158109 ha, което е около 40% от територията на областта (за сравнение в цялата страна 

на горския фонд се падат 33%). Горите в областта са в териториалния обхват на 

Регионална дирекция по горите (РДГ) – Ловеч, а горските територии на територията на 

община Тетевен се стопанисват от ТП ДГС Тетевен, ТП ДГС Рибарица, община 

Тетевен, манастир „Св. Георги“ и частни собственици. 

На територията на областта държавните горски територии са 77359 ha (48%); 

общинският горски фонд е 24771 ha (15%) и се стопанисва от осемте общини; на частни 

физически лица са 51138 ha (32%); на частни юридически лица са 1867 ha (1%); на 

религиозни организации са 1586 ha (1%) и гори, които са временно стопанисвани от 

общините, са около 3%. Горският фонд на община Тетевен е 472345 dka от общата ѝ 

територия. На него се падат 68% от територията на общината и това я определя като 

горска община. Горите са предпоставка за развитието както на дърводобивната и 

дървообработващата промишленост, така и за туризма. На територията на общината 

горските територии са разделени на почти 8000 броя имоти с различна големина. Най-

голям относителен дял имат горите, които са държавна собственост – 48%, следвани от 

горите, които са общинска собственост – 38% и гори, които са частна собственост – 

14%. На територията на общината е обособено едно горско стопанство  - ТП ДГС 

Тетевен, което от 2018 г. обединява териториите на съществуващите до тогава ДГС 

Тетевен, ДГС Рибарица и ДГС Черни вит. 

2.2.1.4.1 Характеристика на горските територии Характеристика на 

горските територии предмет на инвентаризация, в обхвата на 

дейност на ТП "Държавно горско стопанство „Тетевен“ 

Държавно горско стопанство (ДГС) “Тетевен” носи името на град Тетевен, 

където се намира и административната му управа. Стопанството е подразделение на 

Югозападно държавно (ЮЗДП) предприятие със седалище град Благоевград. В 

териториално отношение се разполага в рамките на Регионална дирекция по горите 

(РДГ) град Ловеч и граничи както следва: север - ДГС ”Лесидрен”; изток - ДГС 

“Лесидрен”, ДГС “Рибарица”; юг - ДГС “Рибарица”, ДГС “Черни Вит”; запад - ДГС 

“Ботевград”, ДГС “Мездра”.  

Общата площ на ДГС “Тетевен”* при миналото устройство е била 31341.9 

хектара, от която:                                                                ha                   % 

-  залесена -                                27239.4 - 86.9% 

-  незалесена дървопроизводителна - 646.0 -   2.1% 

-  недървопроизводителна -           3456.5 -  11.0% 

Общо -                                                         31341.9 - 100.0% 
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Според функциите си тази площ се е разпределя, както следва: 

-  гори и земи с основно дървопроизводителни 

             и средообразуващи функции -        26667.2  ha 

-  гори и земи със защитни и рекреационни 

             функции                                     -    43.9   ha 

-  гори и земи в защитени територии   - 4630.8   ha 

Със заповед № 732/01.08.2002 на МЗГ е създадено ДГС “Луковит” на 

територията на едноименната община. При това положение, площта на ДГС “Тетевен” 

става 19848.9 хектара, от която:                                                                     ha     -         % 

-  залесена -                                   17383.5   - 87.6% 

-  незалесена дървопроизводителна    -    396.1   -   2.0% 

-  недървопроизводителна -              2069.3   - 10.4% 

Общо                                                -            19848.9   -      100.0% 

 

По собственост тази площ се е разпределяла, както следва:* 

Собственост - Площ в ha % 

държавна  9067.3  45.7% 

общинска  5118.3  25.8% 

частна  5330.8  26.8% 

временно стоп. от 

общината 

 313.5    1.6% 

на юридически 

лица 

 19.0    0.1% 

Общо  
* Източник на информ: 

ГСП на ДГС „тетевен“, 

2012 г. 

 19848.9 100% 

При сегашната инвентаризация (при изработване на ГСП на ДГС „Тетевен“ от 

„Агролеспроект“ ЕООД, 2012 г.) са констатирани гори и голи горски площи на обща 

площ  20768.8  ha, от която: 

-  залесена -                                19593.7 ha - 94.4% 

-  незалесена дървопроизводителна - 314.7 ha -   1.5% 

-  недървопроизводителна -             860.4 ha -   4.1% 

Общо -                                                         20768.8 ha - 100.0% 

Според функциите, които изпълняват горите се разпределят, както следва: 

-  горски територии със защитни функции - 202.3 ha 

-  горски територии със специални функции  -  14506.5   ha 

-  горски територии със стопански функции -      6060.0 ha 

По собственост устроената площ се разпределя както следва: 

 
Таблица 22 За разпределение на устроената площ по собственост* 

СОБСТВЕНОСТ 
Залесена 

Незале- 

сена 

дървопр. 

Недърво 

произво 

дителна 

ОБЩО % 

х е к т а р и  
Държавни горски територии 8067.8 212.3 586.6 8866.7 42.7 

Общински горски територии 5559.0 60.9 186.5 5806.4 27.9 

Частни горски територии 5669.4 38.6 84.6 5792.6 27.9 
   Горски територии на юридически лица 
лица 

297.5 2.9 2.7 303.1 1.5 
ВСИЧКО 19593.7 314.7 860.4 20768.8 100.0 
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*Източник на информация: Горскостопански план на Държавно горско стопанство “Тетевен”, изработен 

от „Агролеспшроект“ ЕООД, 2012г. 

От горските територии общинска собственост само 5062.4 хектара са 

възстановени по ЗГ. Останалите 744.0 хектара са бивши земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, които 

към настоящия момент са общинска собственост в цифровите модели съгласно 

Решенията на ПК. В това число 181.5 хектара са залесени и самозалесили се след 1947 

година бивши селскостопански земи, а 562.5 хектара са били гори към същата година и 

са посочени в отделен списък към проекта съгласно протокола на първо 

лесоустройствено съвещание (III Приложение, Списък № 4). 

При уточняване на горския фонд и собствеността върху горите и горските 

площи са използвани цифровите модели от плана на ВСЗГГФ и плановете за 

земеразделяне на всички землища на територията на общините Тетевен и Ябланица. 

Бяха констатирани 1154.6 ха гори извън уточнения горски фонд според КВС. 

Към проекта са приложени списъци по землища, собственост и фондова 

принадлежност (III Приложение, Списък № 2). 

Съгласно изискванията на ЗГ през ревизионния период в площта на горското 

стопанство са настъпили следните изменения: 

Увеличение на площта на стопанството 

Съгласно Приложение № 2 от Протоколите, касаещи земите по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, предоставени от двете ОбСЗ, горска територия - държавна собственост стават 

405.3 хектара бивши селскостопански земи обрасли с горско-дървесна растителност. 

Общото увеличение е 405.3 хектара. 

В резултат на гореспоменатите промени би следвало площта на ДГС “Тетевен” 

да е 20254.2 хектара. Действителната площ на стопанството е 20768.8 хектара, или 

514.6 хектара в повече. 

Тази разлика се дължи на: 

-  новоустроени гори - увеличение 612.6 хектара. 

-  определяне контурите на горския фонд при използване на фондовите 

граници от цифровите модели - намаление 98.0 хектара. 

В III Приложение, Списък № 3  (приложение към ГСП на ДГС „Тетевен“, 2012 

г.) е показана старата и нова площ на отделите и причините за промяната й. 

Със заповеди са предоставени площи на други ведомства, без площта да се 

изключва от държавния горски фонд, както следва: 

1.  Със заповед № 681 от 29.08.1988 година на АГСГП се предоставят на 

РПК “Бели Вит” за електропровод подотдел 73 “5” - част с площ 0,132 хектара. 

2.  Със заповед № 220 от 13.04.1990 година на КГ се предоставят на завод 

“Елпром”, гр. Тетевен за електропровод подотдел 62 “1” - част с площ 0,1 хектара. 

3.  Със заповед № 814 от 23.04.1981 год. на МГГП предоставят на ИД 

“Газопровод СССР - НРБ” за газопровод следните подотдели: 1118 “4”; 1097 “4” - част; 

1098 “10” с обща площ 1.1 ha. 

4.  Със заповед № 290 от 10.02.1982 година на МГГП се предоставят на ВиК 

за водоохранителна зона около извора “Златна Панега” следните подотдели: 1114 “и”, 

“к” с обща площ 0.8 хектара. 

Общо площта, предоставена на други ведомства е 2.132 ha. 

2.2.1.4.1.1 Ловностопанска дейност на ДГС „Тетевен“. Административна и 

ловностопанска принадлежност, граници на ловностопанските райони  

Съгласно ловностопанското райониране на Република България, ДГС “Тетевен” 

попада предимно в област Предбалкан, а най-южните части на стопанството се 

разполагат в подобласт Средна Стара планина на Старопланинската ловностопанска 

област. Ловната територията се стопанисва от Сдружение Ловнорибарско Дружество 
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(СЛРД) - гр. Тетевен в рамките районите на ловнорибарските (ЛР ЛРД) дружини 

обединени в него. Границите между тях са регламентирани със заповеди на МЗГ №№ 

РД 46-1536/22.08.2001г. - част и РД 49-105/04.07.2003 г. и са отразени на приложения 

към плана картен материал. 

Съобразно зоогеографското райониране на страната, ДГС “Тетевен” обхваща 

части от  Предпланинския и Планинския райони на Северната зоогеографска 

подобласт. Географското разположение и големината на стопанството предлага 

уникално съчетание от разнообразни условия на местообитанията, осигуряващи добри 

възможности за наличност на всички основни видове от дребния и едър дивеч.  

Характерни представители на фауната, имащи пряко или косвено значение за 

развитието на ловното стопанство в района на ДГС “Тетевен” са:  

 

А. КЛАС БОЗАЙНИЦИ 

1. Сем. Еленови  

 Благороден елен - вид, предпочитащ обширни широколистни и смесени 

гори с много подлес, подраст и открити площи. Единично разпространен във високата 

(Старопланинска) част на ДГС “Тетевен”, вследствие периодичните му миграции от и 

към съседните стопанства. Практически без стопански интерес; 

 Сърна - типичен вид на границата гора - открити пространства, 

повсеместно разпространена в района на горското стопанство, с променлива гъстота 

през последните години под влияние на хищниците и бракониерството.  

2. Сем. Свине  

 Дива свиня - обитава повсеместно и трайно масивните горски комплекси 

с непресъхващи водоизточници на ДГС “Тетевен”. През последните години запасът й 

се стабилизира и плавно нараства в рамките на пределно допустимия. 

3. Сем. Зайци  

 Заек - повсеместно разпространен, предимно в маломерни, разпокъсани 

горски и земеделските територии. Запасът му постепенно се стабилизира с 

раздробяването на обработваемите площи и спиране на масовата химизация, но все още 

е под нормалния в следствие увеличения брой хищници и бракониерството; 

 Гургулица - повсеместно разпространена край обработваемите площи; 

 Гугутка - разпространена в разпокъсаните гори и край населените места. 

2. Сем. Патицови  

 Полудива патица - среща се през цялата година, но най-многобройна по 

време на прелетите и през зимата; oбитава водоемите и разливите на реките; 

 Зеленоглавка - среща се по време на прелета край водоемите на 

стопанството; 

 Зимно и лятно бърнета - обитава същите местообитания; 

 Голяма и малка белочели гъски - по време на прелетите обитават в района 

по поречието на по-крупните реки и водоемите. 

3. Сем. Фазанови 

 Ловен фазан (хибридна форма) - Разпространен предимно в 

Предбалканскя район вследствие многогодишна интродукция; отглежда се и при 

волиерни условия; 

  Полска яребица - обитава окрайнините на гората в близост до работните 

зем; 

 Пъдпъдък - често срещан с различна гъстота по време на прелета в 

откритите селскостопански площи заети от фуражни култури. Ресурсен вид, разрешен 

за лов от 15.VIII. до 30. X.; 
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 Кеклик - единично разпространен в сухи и каменисти, с ниска тревна 

растителност и редки храсти местообитания по билните части на стопанството 

Районът на ДГС “Тетевен” се обитава и от защитени видове от клас Птици. По-

важните представители са: 

 Дневни грабливи - Скален орел, Голям ястреб (кокошкар), Малък ястреб 

(врабчар), Обикновен мишелов, Обикновенна ветрушка и др.; 

 Нощни грабливи - Горска улулица, Бухал, Кукумявка, Горска ушата сова 

и др.; 

 Кълвачоподобни - Черен кълвач, Зелен кълвач, Голям пъстър кълвач, 

Среден пъстър кълвач, Малък пъстър кълвач, Сирийски кълвач и др.  

 В района се срещат и множество представители от разредите пойни, 

синявицови, кълвачови, дългокраки и други защитени видове, които са без 

ловностопанско значение. 

 

В. КЛАС РИБИ  

1. Сем. Пъстървови 

 Речна (балканска) пъстърва - естествено разпространена в горните 

течения на реките в горското стопанство; 

 Сивен - разпространена в горните течения на реките в горското 

стопанство, след извършваните зарибявания от страна на ловните сдружения. 

2. Сем. Шаранови 

 Шаран -  в по-големите микроязовири на територията на горското 

стопанство; 

 Кефал - обитава долните течения на реките и крайбрежията на язовирите; 

  Каракуда - естествено разпространена в местните микроязовири; 

 Бяла мряна - разпространена повсеместно в горните и средни течения на 

реките. 

3. Сем. Щуки 

 Щука - рядко срещана. 

В долните и средни течения на по-крупните реки и язовири в рамките на ДГС 

“Тетевен” се срещат също така червеноперка, амур, уклей, лин, кротушка, скобар, 

костур и други. 

  

Г. КЛАС ВЛЕЧУГИ  

В района на ДГС “Тетевен” обитават шипоопашатата и шипобедрената 

костенурки, зелен гущер, жълтокоремник, слепок, пепелянка, усойница, обикновена 

водна змия, пъстър смок, смок мишкар, вдлъбнаточелест смок, стрелец, бързокрак 

гущер и други представители на сухоземната фауна, непредставляващи ловностопански 

интерес.  

 Като цяло екологичната обстановка е благоприятна за развитието на 

здрави и жизнени популации от всички представители на ловната фауна, обитаващи 

района на ДГС “Тетевен”. Влиянието на отрицателните климатични и антропогенни 

фактори се преодолява (доколкото е възможно) с помощта на подходящи 

биотехнически мероприятия. 

Статистика на икономическите резултати се води в гр. Тетевен, където се 

намира седалищeто на СЛРД Тетевен. Като цяло ловностопанската дейност бележи 

определен напредък, благодарение на гъвкавия подход и оперативност на настоящото 

му ръководство. 

Въпреки икономически затруднения и променящите се пазарни условия, които 

са в основата на спада в ловностопанската дейност, мероприятията през последните 
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години отчитат известен ръст - ремонтирани са част от хранилките, чакалата и 

солищата. Осигурява се необходимия концентриран фураж за допълнително 

подхранване на дивеча, извършват се периодични разселвания на дребен пернат дивеч с 

цел стабилизация на числеността му. 

Съществуващата пътна мрежа в района на ДГС “Тетевен” е сравнително добре 

развита по отношение на ловностопанската дейност и има достъп почти до всички 

части на гората. Част от земните пътища са трудно проходими при по обилни валежи и 

е необходимо да се чакълират. 

Разглеждайки динамиката на дивечовите запаси според пролетните таксации за 

десет годишен период (2002 - 2012 г.), могат да се направят следните изводи:  

 Запасът на сърната, макар и с тенденция за стабилизация през последните 

години, плавно е намалял с около 20-25% за изминалото десетилетие, при сравнително 

нарушено полово съотношение (1:1.6-1.8), което неминуемо компрометира 

възможностите за трофеен отстрел в близко бъдеще; 

 Въпреки сезонните си миграции, дивата свиня е с относително стабилен 

запас през годините, увеличавайки числеността си с близо 35% за десетилетието; 

 Запасите на дребния дивеч варират в различен диапазон - за заека се 

наблюдава непостоянство в числеността на запаса (в рамките на 65 - 90% от пределно 

допустимия), докато при фазана и яребицата растежът, респ. спадът в числеността на 

запасите е пряко следствие от регулярните грижи за стабилизирането им в резултат на 

извършваните евентуални разселвания от страна на СЛРД Тетевен; 

 Запасът на хищниците и най-вече на вълк и чакал за периода трайно се 

стабилизира далеч над допустимите рамки. Намаляване на дивечовите запаси при 

ловните видове като пряко следствие от това е трудно преодолимо. Като се има пред 

вид, че за изхранването на един вълк загиват средно по 20 едри бозайника, може да се 

прецени величината на щетите, които нанася вълчата популация в района. Големият 

брой скитащи кучета също оказва своето негативно влияние. Значително влияние върху 

спокойствието на дивечовите популации и тяхното принудително изтласкване от 

типичните им местообитания оказва и животновъдството през последните години, респ. 

свободната паша на домашен добитък в горските територии. Голяма част от местното 

население обхожда горските масиви за събиране на дърва, гъби и билки, с което 

нарушава спокойствието на дивеча и го принуждава да сменя местообитанията си. 

Предвид характера на релефа на ДГС “Тетевен” (преобладават стръмните 

терени, равните и полегатите такива заемат едва 2,5% от площта), обективно се 

наблюдава намаление на разработените фуражни площи, които в района са крайно 

недостатъчни. Новата фуражна база е изцяло планирана в горските територии (ГТ). 

Стопанисващите дивеча биха могли да използуват част от земеделските територии 

намиращи се сред горските масиви или граничещи с тях, за развитието на новата 

фуражна база, за целта на което е необходимо изготвянето на протокол за предоставяне 

на площи за специализирана фуражна база съгласно чл. 49, ал. 3 и 4 от ППЗЛОД. 

Значителни повреди върху горските култури или отрицателно влияние върху 

възобновяването на насажденията в резултат на дивечовите гъстоти не са наблюдавани. 

Епидемични заболявания по дивеча не са констатирани. Наличните калища се 

третират с ветеринарномедицински средства за обезпаразитяване, ежегодно се 

провежда профилактика срещу класическа чума по дивата свиня. Общо за района на 

ДГС “Тетевен” може да се заключи, че здравословното състояние на дивеча е добро. 
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2.2.1.4.2 Характеристика на горските територии предмет на 

инвентаризация, в обхвата на дейност на Горскостопански участък 

Рибарица"- ТП "Държавно горско стопанство Тетевен“ 

Горите предмет на инвентаризация обхващат територия от ТП ”Държавно 

горско стопанство Рибарица” в рамките на бившето Държавно лесничейство 

”Рибарица”, общинските гори и горите собственост на физически и юридически лица в 

същия териториален обхват. 

Общата площ на ТП ”ДГС Рибарица” е 14239,8 ха. Разпределението и по вид на 

земите е посочено в таблица № 14 на ГСП на ДГС „Рибарица“. 
Таблица 23 Разпределението и по вид на земите 

Вид на подотдела 
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Временен склад - 0.1 - - 0.1 - 

Просека 1.3 26.5 - - 27.8 0.2 

Лесонепригод. голи - 23.3 - 2.4 25.7 0.2 

Лесонепригодна площ - 134.6 34.2 47.1 215.9 1.5 

Скали - 44.8 2.7 2.7 50.2 0.4 

Сипей - 4.8 - - 4.8 - 

Дивечова нива - 2.5 - - 2.5 - 

Дивечова ливада 1.6 46.0 - - 47.6 0.3 

Дивечова просека - 0.4 - - 0.4 - 

Дивечово сечище - 4.1 3.2 - 7.3 0.1 

Камионен път с насип 5.4 14.1 - - 19.5 0.1 

Всичко недър. площ 13.7 415.4 46.3 52.2 527.6 3.6 

Обща площ -хектари 1783.6 11956.7 293.1 203.1 14236.5 100.0 

 

Залесената площ в тази част на стопанството е 13699,8 ha, което е 96,3 % от 

общата площ. Изредените култури и насаждения (с пълнота до 0.3 включително) заемат 

3,2 % от общата площ. С цел пълноценното използване на дървопроизводителната 

площ изредените култури са предвидени за попълване. Изредените зрели насаждения 

ще останат в този вид, съгласно екологичните изисквания за запазване на естествените 

природни местообитания в горите. 

Незалесената дървопроизводителна площ е 9,1 ха или 0,1 % от общата площ. От 

нея 6,6 ha са голини, 1,9 ha заемат невъзобновените сечища и 0,6 ха пожарище. Всички 

сечища са предвидени за залесяване. Общо дървопроизводителната площ на 

инвентаризираната територия е 13708,9 ha, което е 96,4 % от общата площ. 

Недървопроизводителната горска площ е 527,6 ha или 3,6 % от общата площ. Една част 

от нея - поляни, ливади и други може да се използва за различни странични дейности, 

друга част се явява технологически необходима за производствения процес - 

автомобилни пътища, просеки, временни складове и т.н., а една част е неизползваема за 

горскостопанска дейност - скали, сипеи, насипи, гьолове и други. 
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Площта на горските територии в ТП” Държавно горско стопанство Рибарица” 

при двете последни устройства през 2007 и 2017 година се разпределя както следва: 

 

Вид горска територия 
Площ, ha 

/2007г. 
% 

Площ, ha 

/2017г 
% 

Разлика+/- 

ha 

залесена 13459.3 94.8 13699.8 96.3 +240.5 

незалесена 

дървопроизводителна 

     142.6  1.0          9.1  0.1 -133.5 

недървопроизводителна 598.0 4.2 527.6 3.6 -70.4 

ВСИЧКО 14199.9 100.0 14236.5 100.0 + 36.0 

 

През ревизионния период са настъпили следните промени в площта на 

инвентарзираните територии: 

- Общата инвентаризирана територия плюс горите по чл.83 възлиза на 

14239.8 ha. 

- Общото намаление в площта на горските територии през ревизионния 

период е 72.185 dka (7.2 ha). 

Увеличението на площта в съответствие със Закона за горите от 09.04.2011 

година, е 107.5 ha, а намалението е 70.9 ha, от където следва, че общата площ на 

инвентаризираните гори в района на стопанството се е увеличила с 36.6 ha. 

През ревизионния период в ТП ”Държавно горско стопанство Рибарица”, са 

настъпили значителни промени в собствеността на горските територии. 

Разпределението на инвентаризираната площ по собственост при двете последни 

устройства през 2007 и 2017 година е следното: 

 

 
Таблица 24 Разпределението на инвентаризираната площ по собственост при двете последни 

устройства през 2007 и 2017 година 

Вид  горска 

територия/собственост 

Площ, ha 

/2007г. 
% 

Площ, ha 

/2017г 
% 

Разлика+/- 

ha 

Държавна собственост 3147.9 22.2 3254.2 22. 9         +106.3 

Общинска 

собственост 

   9953.8  70. 1          9891.2 69. 5            -62.6 

Съсобственост - - 1.2 -            + 1.2 

Частна собственост 1098.2 7.7 1089.9 7 . 6             - 8.3 

В това число:      

Собственост на физ. 

лица 

1091.4 7.7 997.6 7.0             93.8 

Собственост на 

юридически лица 

6.8 - 92.3  0.6 +85.5 

ВСИЧКО 14199.9 100.0 14236.5 100.0 + 36.6 

 

Съобразно функциите на горите в стопанството, площта при двете 

последователни устройства се разпределя, както следва: 

 
Вид  територии,  

съобразно функциите на горите в 

стопанството 

Площ, ha 

/2007г. 
% 

Площ, ha 

/2017г 
% 

горски територии със стопански 

функции 

10811.2 76.1 20.7 0.2 

горски територии със защитни 

функции 

   332.5  2.3          0.0 - 

горски територии със специални 

функции 

3056,2 21.5 14215.8 99.8 

В това число:     
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защитена местност 338.3 2.4 345.9 2.4 

защитени зони по НАТУРА-2000 - - 13869.9 97.4 

курортни гори 2358.7 16.6 0.0 - 

семепроизводствени насаждения 353.2 2.5 0.0 - 

други 6.0 0.0 0.0 - 

ВСИЧКО 14199.9 100.0 14236.5 100.0 

Функциите на горските територии в този план са определени съгласно Закона за 

горите от 09.04.2011 година и Наредба № 18 от 07.10.2015 година. Горите със 

стопански и защитни функции са намалели, защото голяма част от горските територии 

са в защитените зони по НАТУРА 2000. 

2.2.1.4.2.1 Ловностопанска дейност на Горскостопански участък „Рибарица”* -

Административна и ловностопанска принадлежност 

В административно отношение ДГС „Рибарица” (*от 2018 г. като 

Горскостопански участък попада в структурата на ДГС „Тетевен“) е териториално 

поделение на ЮЗДП ДП „Благоевград” и попада в района на дейност на РДГ „Ловеч”. 

Съгласно ловностопанското райониране на страната територията на ДГС 

„Рибарица” попада изцяло в Старопланинската област - в частта й Средна Стара 

планина. 

Границите на ловностопанските райони са определени със заповед на МЗГ № РД 

46 - 1418 от 20.07.2001 г. и променена със заповед на МЗГ - № 49 - 74 от 18.06.2002 г. 

С допълнителна заповед на МЗХ № РД 49 - 356 от 10.09.2015 се отменя 

заповедта на ДАГ - № 931 от 09.06.2009 и се изменя заповед на МЗГ № РД 461418 от 

20.07.2001 г. 

В резултат на тези заповеди в района на дейност на ТП ДГС „Рибарица” в 

държавния ловностопански район са обособени 3 дивечовъдни участъка (ДУ) - 

„Вежен”, „Васильов” и „Мазалака”. На ловнорибарско сдружение „Тетевен” са 

предоставени 2 ловностопански района - „Рибарица” и „Васильово”. 

Всички посочени по-горе заповеди са приложени в Приложение № 1 на 

Ловностопански план на района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство 

Рибарица“, област Ловеч ЮЗДП – Благоевград,  РДГ – Ловеч, разработен от 

”Пролес - инженеринг”, София 2017 г. 

Описаните ловностопански райони са разделени по ловища (Л), както следва: 

-  ДУ „Вежен”            -  1 Л. „Костина” 

                                              -  2 Л. „Стара Рибарица” 

                                              -  3 Л. „Черна река” 

-  ДУ „Васильов”       -  1 Л. „Тисов дол” 

                                              -  2 Л. „Яворово” 

-           ДУ „Мазалака         -  1 Л. „Мазалака” 

-           ПЛР „Рибарица”     -  1 Л. „Мерски дол” 

                                       2 Л. „Дебелщица” 

                                    -  3 Л.  „Шаля” 

                                    -  4 Л. „Заводни дял” 

                                    -  5 Л. „Климаш” 

                                    -  6 Л. „Горуньово” 

                                    -  7 Л. „Овнарника” 

                                    -  8 Л. „Брязово” 

-          ПЛР „Васильово” -  1 Л. „Бухов рът” 

                         -  2 Л. „Черните тръни 

Фауна - бозайници, птици 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

99 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

Според зоогеографското райониране, територията на ТП - ДГС „Рибарица” 

обхваща част от Планинския район от Старопланинския район на Евросибирската 

подобласт. 

 

Ловни участъци/ловни 

райони 

Номера на ловища Наименование  на 

ловища 

ДУ „Мазалака“  - 1 Л. „Мазалака” 

ПЛР „Рибарица” -1 Л.  „Мерски дол” 

 - 2 Л.   „Дебелщица” 

 - 3 Л.  „Шаля” 

 - 4 Л.  „Заводни дял” 

 - 5 Л.  „Климаш” 

 - 6 Л.   „Горуньово” 

 - 7 Л.   „Овнарника” 

 - 8 Л.  „Брязово” 

ПЛР „Васильово”  - 1 Л.   „Бухов рът” 

 - 2 Л.   „Черните тръни 

 

Обитаващите ловни видове тук са: 

А. КЛАС БОЗАЙНИЦИ (Mammalia) 

1.  Разред Чифтокопитни (Artiodactyla) 

Сем. Еленови (Cervidae) 

-  Благороден елен (Cervus elaphus) - Обитава трайно горските комплекси в 

държавния ловностопански район и ловища „Дебелщица”, Шаля” и „Заводни дял” на 

ПЛР „Рибарица”. 

-  Сърна (Capreolus capreolus) - обитава повсеместно районите, по-слабо 

посещавани от хора, с подчертано влияние екотонния ефект на границата между 

горските комплекси и откритите площи. 

Сем. Свине (Suidae) 

-  Дива свиня (Sus scrofa) - обитава повсеместно горските масиви на 

стопанството с непресъхващи водоизточници. 

2.  Разред Зайцеподобни (Lagomorpha) 

Сем. Зайци (Lepidae) 

-  Див заек (Lepus europaeus) - обитава предимно откритите площи на 

земеделския фонд и разпокъсаните и маломерни горски комплекси в предоставените 

ловностопански райони. 

3.  Разред Г ризачи (Rodentia) 

Сем. Катерици (Sciuridae) 

-  Катерица (Sciurus vulgaris) - числеността й се колебае в широки граници. 

Обитава предимно гористите местности. 

4.  Разред хищници (Carnivora) 

Сем. Кучета (Canidae) 

-  Вълк (Canis lupus) - В района обитават значително количество вълци, 

главно в землището на с. Рибарица до централното Старопланинско било. Придържат 

се главно по билните части. Нанася значителни щети на дивеча. 

-  Лисица (Vulpes vulpes) - обитава повсеместно в голяма гъстота. Нанася 

значителни щети на дребния дивеч. 

Сем. Порови (Mustelidae) 

-  Белка (Martes foina) - разпространена с по-голяма гъстота около 

изоставени, запустели сгради и скални масиви. 
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-  Черен пор (Mustela putorius) - рядко срещан вид. Обитава около 

застроените площи. 

-  Язовец (Meles meles) - разпространен около обработваемите площи. 

Б. КЛАС ПТИЦИ (Aves) 

1.  Разред Кокошеви (Galliformes) 

Сем. Фазанови (Phasianidae) 

-  Планински кеклик (Alectoris graeca) - Обитава скалисти и ерозирани 

склонове с преобладаващо южно изложение и рядка храстова растителност в 

предоставените ловностопански райони - Рибарица и Васильово. 

2.  Разред Гълъбови (Columbiformes) 

Сем. Гълъби (Columbidae) 

-  Гривек (Columba palumbus) - повсеместно разпространен. 

-  Гургулица (Streptopelia turtur) - разпространена около 

обработваемите площи в земеделския фонд. 

-  Гугутка (Streptopelia decaocto) - разпространена около населените 

места. 

Освен изброените ловни видове в района обитават следните защитени видове: 

Мечка (Ursus arctos) - Мечката попада в Закона за биологичното разнообразие 

като вид, включен в приложенията на Конвенцията по международна търговия със 

застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) (ДВ, бр. 6 от 1992 г.) и в 

приложението към Резолюция № 6 (1998) на Постоянния комитет на Бернската 

конвенция. Отстрелът й става въз основа на изготвения и утвърден от МОСВ през 2008 

г. “План за действие за кафявата мечка в България” след доказване че е проблемна. 

Мечката се среща в цялото стопанство, като гъстота й е значителна в землището 

на с. Рибарица. Нанася щети на дивеча и добитъка. 

Дива коза (Rupicapra rupicapra) — Дивата коза попада между видовете от 

приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, предмет на изключение по 

реда на Чл. 48 и Чл. 49, (1), т. 1. Стопанисването й се извършва съгласно изготвения и 

утвърден от МОСВ през 2006 г. “План за действие за дивата коза в България”. По 

северните склонове на Стара планина рядко преминават единични екземпляри от 

наличните в района на ДГС „Розино”. 

В приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, предмет на 

изключение по реда на чл. 48 и чл. 49, ал. 1, т. 1 са включени и дива котка, единично 

златка, видра, невестулка. 

В района обитават и значително количество защитени птици - представители на 

семействата Дневни грабливи, Сови, Дроздове, Сврачки, Синигери, Славеи, Чучулуги, 

Врабчови, Кълвачи, Козодои, Папуняци и др. 

От тях значителни щети върху дребния дивеч нанасят мишеловите. 

Щети на ловните видове нанасят и безстопанствените кучета и котки. 

Изпълнението на ловностопанските мероприятия на територията на ТП - ДГС 

„Рибарица” до 2015 г. са отразени в таблица № 1. 

При съпоставяне на данните за стопанисване от 2016 г. за целия район на 

дейност на ДГС „Рибарица” спрямо тези от 2006 г. се вижда, че сега се изпълняват 

много повече ловностопански мероприятия в сравнение с тези преди 10 години. 

Съответно и дивечовите запаси (с изключение на заека) са значително повече спрямо 

тези от преди 10 години. Намаляването на запаса на заека се дължи основно на 

изоставянето на обработваемите земеделски територии. 
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2.2.1.4.3  Характеристика на горските територии предмет на 

инвентаризация, в обхвата на дейност на  Горско стопански 

участък „Черни Вит“  

От голямо значение за населението в района са и защитно-водоохранните и 

противоерозионни функции на гората. Горските  комплекси са основни водоизточници 

за снабдяване на селищата в региона с питейна вода. 

Традициите в сферата на горското стопанство в района са големи.  

Собствеността и видът територия на всеки един от обособените подотдели в 

инвентаризираната територия са определени на база съвместени цифрови модели на 

землищата в района на стопанството, предоставени от ИАГ при МЗХ. В следващата 

таблица са дадени подотделите, установени при инвентаризацията преди израборването 

на ГСП от „Лесопроект“ ЕООД, София, 2012 г. и отразени в ГСП във връзка с чл. 83 от 

Закона за горите. В ГСП са показани кадастралните номера на имотите, в които 

попадат, както и начинът на трайно ползване на всеки един от тях. 

Подробен списък на всички отдели и подотдели по землища, собственост и вид 

територия е приложен към Горскостопанския план. 

 
Таблица 25 Разпределение на общата площ на ГСУ “Черни Вит” по видове собственост 

Вид  горска територия/собственост Обща площ, ha  % 

в т.ч. 

залесена площ, 

ha  

% 

Държавна собственост 4 313.0 37.9 4 141.5 37.9% 

Частна собственост на физически лица 2 180.7 19.2 2 162.9 19.7 

Частна собственост на юридически 

лица 

1 387.9 12.2 1361.5 12.4 

Общинска собственост                  3 437.2

  

30.2          3 236.9 29. 5 

Собственост на религиозни общности 58.5 0.5 58.5 0.5 

ВСИЧКО 11 377.3 100.0 10 961.3 100.0 

 

При изработването на Горскостопанския план е установена обща 

дървопроизводителна площ 10961.3 ha. Стопанисваната в ловностопанско отношение 

площ извън горски територии е 5321.2 ha, или 16698.5 ha общо. Средната лесистост на 

стопанството е 65.6%. 

През горските масиви е прокарана пътна мрежа от автомобилни и тракторни 

пътища в сравнително добро състояние. Общата дължина на автомобилните пътища е 

41.4 km, което прави 3.78 л.м. на 1 хектар залесена площ. 

В таблица №25 е показано разпределението на общата площ съобразно 

функционалната принадлежност на подотделите, определяща категорията на горската 

територия, в която попадат. 

 
Таблица 26 Разпределение на общата площ на горските територии по функции и категории 

Вид  територии, съобразно  
функции/категории на горите в стопанството 

Площ, ha  % 

нелесопригодна площ 1.4 - 

скално-урвест терен        17.2  0.2 

ерозирани земи 6.8 0.1 

всичко ЗАЩИТНИ 25.4 0.3 

природни забележителности 5.6 - 

В това число: НАТУРА 2000 5.1 - 

защитени местности 24.4 0.2 

В т.ч. НАТУРА-2000 5.1 - 

защитени зони по НАТУРА-2000 8111.6 71.3 
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е т.ч. сем.бази.плант. 58.3 - 

семепроизводствени насаждения 3.9 - 

Всичко СПЕЦИАЛНИ 8145.5 71.5 

СТОПАНСКИ ФУНКЦИИ 3206.4 28.2 

ВСИЧКО 11377.3 100.0 

 

2.2.1.4.3.1 Характерни представители на фауната в горскостопанския участък "Черни 

Вит”. Основни насоки за организация на горскостопанския участък "Черни 

Вит” и  направление на стопанисване на дивеча* 

Характерни представители на фауната*, имащи пряко или косвено значение за 

развитието на ловното стопанство в района на ГСУ “Черни Вит" (ДГС “Етрополе") са: 

А. КЛАС БОЗАЙНИЦИ 

1.  Сем. Еленови 
*Източник: ТП Държавно горско стопанство "Етрополе" IV Горскостопански участък "Черни Вит“, ТомII, 

Ловностопанско устройство 

 

 Благороден елен - вид, предпочитащ обширни широколистни и смесени 

гори с много одлес, подраст и открити площи. Основно запасът му в участъка 

разпространен около Централното Старопланинско било, където се намират трайно 

установените му сватбовища. Извън този обсег гъстотата му е изключителнно 

неравномерна, постепенно намаляваща до единично срещащи се екземпляри; 

 Елен лопатар - с локално за момента разпространение, вследствие 

разселването му в Рамките на ОП “Бабешка"; 

 Сърна – типичен представител на границата гори – открити пространства, 

повсеместно разпространена  в горскостопанския участък "Черни Вит” (ДГС 

„Етрополе“), с променлива гъстота през последните години, под влияние на хищниците 

и бракониерството. 

2. Сем. Кухороги 

 Муфлон – Аклиматизиран  у нас след 1960 г., предпочитащ южните 

склонове с каменисти почви и скали, аналогично на елена лопатар обитава локални 

райони на  ОП “Бабешка". 

3.  Сем. Свине 

 Дива свиня - обитава повсеместно и трайно масивните горски комплекси 

на ГСУ “Черни Вит" (ДГС "Етрополе") с непресъхващи водоизточници. През 

последните години запасът й се стабилизира и в момента е около и малко над 

допустимия 

4.  Сем. Зайци 

 Заек - повсеместно разпространен в горските и земеделски територии. 

Запасът му в сравнение с миналото от преди двадесет години е намалял, но постепенно 

се стабилизира с  раздробяването на обработваемите площи и спиране на масовата 

химизация. Все още е под нормалния в следствие увеличения брой хищници и 

бракониерството. 

5.  Сем. Кучета 

 Вълк - разпространен предимно в планинския район на участъка с 

увеличена в последните години численост. Нанася значителни вреди на дивеча и 

домашните животни; 

 Чакал - повсеместно срещан на територията на ГСУ “Черни Вит" (ДГС 

“Етрополе”). Плътността му е по-голяма в равнинно-хълмистата и предпланинска част; 

 Лисица - обитава повсеместно района със завишена гъстота през 

последните години. 
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6.  Сем. Котки 

 Дива котка - среща се повсеместно със значителна плътност на 

територията на ГСУ "Черни Вит” (ДГС "Етрополе”). Защитен вид според последните 

изменения на нормативната уредба в Р България. 

7.  Сем. Порови 

 Белка - повсеместно разпространена с неравномерна гъстота. Придържа 

се в близост до населените места и из каменистите местообитания; 

 Златка - обитава горските комплекси с незначителна гъстота - защитен 

вид; 

 Невестулка - повсеместно разпространена - защитен вид; 

 Черен пор - обитава предимно около застроените площи и населени 

места; 

 Язовец - разностранен около обработваемите площи със средна гъстота; 

 Видра - повсеместно разпостранена в рамките на участъка. Важен 

биологичен индикатор за състоянието на речните екосистеми. 

Б. КЛАС ПТИЦИ 

1.  Сем. Гълъбови 

 Гривяк - повсеместно разпространен, гнездещ в горските комплекси на 

района; 

 Гургулица - повсеместно разпространена край обработваемите площи; 

 Гугутка - разпространена в разпокъсаните гори и край населените места. 

2.  Сем. Патицови 

 Полудива патица - среща се през цялата година, но най-многобройна по 

време на прелетите и през зимата; обитава водоемите и разливите на реките; 

 Зеленоглавка - среща се по време на прелета край водоемите на участъка; 

 Зимно и лятно бърнета - обитават същите местообитания; 

 Гъски - среща се цялата гама от разновидности по време на ежегодните 

сезонни миграции. 

3.  Сем. Фазанови 

 Полска яребица - обитава окрайнините на гората в близост до работните 

земи; 

 Пъдпъдък - често срещан с различна гъстота по време на прелета в 

откритите селскостопански площи заети от фуражни култури. Ресурсен вид, разрешен 

за лов от 15.VIII. до 30. X. 

Районът на ГСУ “Черни Вит” (ДГС “Етрополе”) се обитава и от значителен брой 

защитени представители от разредите: Дневни грабливи, Нощни грабливи, 

Кълвачоподобни, дългокраки, пойни и други видове, които са без ловностопанско 

значение. 

В. КЛАС ВЛЕЧУГИ 

В рамките на ГСУ “Черни Вит" (ДГС “Етрополе”) обитават шипоопашатата и 

Шипобедрената костенурки, зелен гущер, жълтокоремник, слепок, пепелянка, 

усойница, обикновена водна змия, пъстър смок, смок мишкар, вдлъбнаточелест смок, 

стрелец и други представители на сухоземната фауна, непредставляващи 

ловностопански интерес. 

Освен изброените видове районът на ГСУ "Черни Вит” (ДГС “Етрополе”) се 

обитава масово и от скитащи кучета и котки около населените места, които нарушават 

спокойствието на Дивеча, унищожават приплодите и дребните представители на 

ловната фауна и се явяват реално отрицателен фактор върху развитието на дивечовите 

запаси. Като цяло екологичната обстановка е благоприятна за развитието на здрави и 
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жизнени популации от всички представители на ловната фауна, обитаващи района на 

ГСУ "Черни Вит" (ДГС "Етрополе"). Влиянието на отрицателните климатични и 

антропогенни фактори е преодолявано (доколкото е възможно) с помощта на 

подходящи биотехнически мероприятия. 

Основното направление на стопанисване на дивеча през десетгодишния период в 

границите на ГСУ "Черни Вит” (ДГС "Етрополе”) от 2012 година насам,  е подобряване 

условията за развитието на здрави и жизнени популации от наличните видове при 

оптимална гъстота, полова и възрастова структура; създаване на максимални 

възможности за целенасочена селекция при едрия дивеч; опазване запасите от дребен 

дивеч и създаване условия за по- нататъшното им обогатяване трофеен отстрел и добив 

на дивечово месо за външния и вътрешния пазар: развитието на ловния туризъм и 

ловния спорт; опазване на редките и защитени от Закона видове.   

За постигане на поставените цели се предвиждат следните ловностопански 

мероприятия: 

 организиране на площта на ГСУ "Черни Вит" по ловностопански райони 

и ловища; 

 създаване и формиране на здрави и жизнени популации и стопанисване 

на запасите от едър дивеч при оптимални гъстоти и полово-възрастови структури, в т. 

ч. максимално съчетаване на поставените цели при стопанисване на ОП “Бабешка" - ЛР 

ДУ “Етрополе" част и опазване на горските насаждения от повреди от дивеча; 

 провеждане на мероприятия за запазване и подобряване на хранителните 

и защитни качества на местообитанията; 

 строителство на биотехнически съоръжения и подобряване на условията 

за наблюдение, елекция и провеждане на организиран ловен туризъм и упражняване на 

ловен спорт; 

 периодична квалификация на щатния персонал за водене на 

ловностопанска дейност; 

 опазване на редки и защитени от закона видове. 

Съобразно производителността на местообитанията (Наредба № 11/2005 г. за 

бонитиране на дивечовите местообитания - чл.чл. 7, 11, 12-14, 26, 27 и && 4-6), 

настоящото разпространение на дивечовите популации и стопанския интерес на 

ползвателя на ЛР ДУ, респ. Протокол от 29.09.2011 г. за  приключване на теренните 

ловоустройствени работи, съгласно чл.7( 1) от ППЗЛОД, за главен вид дивеч в 

ловните райони на територията на ГСУ “Черни Вит" (ДГС “Етрополе" ) се определя 

както следва: 

 ЛР ДУ “Етрополе" част - благороден елен, второстепенен вид сърна и 

съпътстващи дива свиня и заек; 

 ЛР ОП Бабешка", съобразно поставената стопанска цел - благороден елен и 

дива свиня, със съпътстващи видове елен лопатар и муфлон на определени 

местообитания; 

 За всички останали ЛР - дива свиня, второстепенен вид сърна и съпътстващи 

- заек и яребица на подходящи местообитания, а за ЛР ЛРД „Черни Вит“ и благороден 

елен. 

 
Таблица 27 Информация относно промени в горска територия на Община Тетевен 

Землище Имот № 
Площ 

dka 
Заявител За какво Движение 

Дивчовото 025021 1.0 
ЕТ „Сироко -Васил 

Лазаров” МВЕЦ Сироко Заповед 
Дивчовото 051004 0.27 Микро ВЕЦ Косица ООД Сграда за микро ВЕЦ Косица заповед 
Дивчовото 053010 0.346 Микро ВЕЦ Косица ООД Водохващане микро ВЕЦ заповед 
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Косица 

Дивчовото 053011 0.203 Микро ВЕЦ Косица ООД 
Водохващане микро ВЕЦ 

Косица заповед 

Дивчовото 053013 0.721 Хидроенергетика ООД 
Водохващтане МВЕЦ дълга 

река 

 

Дивчовото 044028 1.096 Хидроенергетика ООД Площадка за мвец дълга река * 
Васильово 000178 0.34 Община тетевен Резервоар за питейна вода  

Тетевен 000295 0.206 „Еко балкани” ООД Пречиствателна станция  

Тетевен 067156 
1.0 

Димитър николов Димитров 

Термопласт-БГ ООД 
строеж  

Тетевен 067145 3.62 Димитър николов Димитров 

Термопласт-БГ ООД 
строеж  

Рибарица 000602 5.136 Марина Дор ЕООД строеж заповед 
Рибарица 000600 5.136 Марина Дор ЕООД строеж заповед 
Рибарица 244049 2.47 Марина Дор ЕООД строеж заповед 
Рибарица 244050 5.68 Марина Дор ЕООД строеж заповед 
Рибарица 244048 9.90 Марина Дор ЕООД строеж заповед 
Рибарица 244047 2.919 Марина Дор ЕООД строеж заповед 
Рибарица 244051 7.030 Марина Дор ЕООД строеж заповед 
Рибарица 244048 9.90 Марина Дор ЕООД строеж заповед 
Рибарица 244041 9.003 Марина Дор ЕООД строеж заповед 

Рибарица 244053 6.0 
Александър Крастев 

Крастев Валентин Петков 

Колев 
строеж заповед 

Рибарица 244054 5.911 Александър Крастев 

Крастев, Валентин Петков 

Колев 

строеж заповед 

Рибарица 244055 5.912 Александър Крастев 

Крастев, Валентин Петков 

Колев 

строеж заповед 

Рибарица 000546 1.0 Христо Йорданов Христов строеж заповед 

Рибарица 232116 21.5 Александър Крастев 

Крастев, Валентин Петков 

Колев 

строеж  

Рибарица 000588 52.0 Николай Недялков Бучуков строеж  

Рибарица 244061 52.154 Николай Недялков Бучуков, 

Огнян Любомиров 

Стефанов 

строеж  

Рибарица 231054 25.4 Ади-70 ООД строеж  

 231053 9.954    

 000517 10.146    

Рибарица 122036 7.008 Трифон Георгиев 

Мишовски 

строеж  

Рибарица 217142 8.024 Богоя АД Ски писта богоя 2  

Рибарица 217111 1.861 Богоя АД Богоя сървиз 

ООД 

Ски влек богоя 2  

Рибарица 217140 7.47 Богоя АД Богоя сървиз 

ООД 

Ски писта богоя 1  

Рибарица 217145 4.682 Богоя АД Богоя сървиз 

ООД 

Ски влек към ски писта богоя 

1 

 

Рибарица 217115 7.44 Богоя сървиз ООД строеж  

Рибарица 217116 7.47 Богоя сървиз ООД строеж  

Рибарица 217133 9.0 Богоя сървиз ООД строеж  

Рибарица 217114 9.0 Богоя сървиз ООД строеж  

Тетевен 070218 

72343.70.

218 

1.0 

Веселина Цанкова Иванов 

Помпена станция  

Рибарица 000565 4.0 Александър Крастев 

Кръстев 

строеж  
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Рибарица 000580 6.177 Христина Зладкова 

Зладкова 

строеж  

Рибарица 244064 9.0 Тенер Идриз Фикри Строеж  

Васильово 000178 0.34 Кметство Васельово Каптаж за вода заповед 

Тетевен 72343.41.

180 

1.325 

Мис Петра ООД 

За рибарник  

Тетевен 72343.50

3.5137 

1.001 

Петър валериев рашков 

строеж  

Галата 000070 0.9 

Община Тетевен 

Хидром. съоръжение Писмо за 

предприемане на 

действия от 

общината 

Тетевен 000071 1.161 Община Тетевен Екологичен парк заповед 

Тетевен 000070 1.581 Община Тетевен Екологичен парк заповед 

Черни Вит 139139 0.5 

Космо българия мобайл 

Телекомуникационна 

площадка 

 

 Източник: Изпълнителна агенция по горите, РДГ Ловеч, писмо с изх. №29306/25.09.2013 г. 

Община Тетевен е разработила и има утвърден план за многофункционално 

развитие на горите. В момента над 90% от горските територии в общината са със 

специални функции и са включени в границите на защитените територии и зони. 

Поради това е необходимо съобразяване с това обстоятелство при планирането на 

всички видове дейности в горски територии. През 2008 г. в общинските гори са 

комплектовани 50342 m3 и лежаща маса 19289 m3. В общинските гори са извършени 

следните лесоустройствени дейности: почистване – 186,8 dka; почвоподготовка – 186,8 

dka; залесяване – 186,8 dka и отглеждане на култури – 874 dka. През 2008 г. е 

извършено залесяване на 82 dka неземеделска земя и маркиране на 25411 m3 дървесина. 

С цел опазване на горите е извършено разделяне на горските територии на 

горскостопански райони и охранителни участъци. В резултат на икономическата криза 

намалява търсенето на дървесина, което води до спад в добива от общинските гори 

почти седем пъти. Отсечената дървесина през 2007 г. е 42702 m3, а през 2010 г. е 5782 

m3. 

Таблица 28 Показатели за дърводобива в община Тетевен за периода 2007 - 2012 г. 

Година 

Планирани 

количества дървесина 

(m3) 

Отсечени количества 

дървесина 

(m3) 

Приходи от добива на 

дървесина 

(лв.) 

2007 53350 42702 762500 

2008 55636 19582 628000 

2009 51790 10706 462655 

2010 30563 5782 248174 

2011 16522 10171 251442 

2012 80070 34699,57 - 

 Горите са източник освен на дървесина и на много ценни ресурси – билки, 

горски плодове, гъби и др., които могат да бъдат използвани за организиране на дребни 

производства, осигуряващи заетост на ниско квалифицирани работници. 

Лов и риболов  

Природните богатства на региона предлагат добри условия за лов и риболов. 

Ловуват се предимно лисици, зайци, диви свине, фазани, яребици, пъдпъдъци. 

Наличните реки, вирове и рибарници дават възможност за риболов – основно 

пъстърва, мряна, сулка, костур, скобар и клен. Река Бели Вит и вировете и рибарниците 

по течението ѝ предлагат условия за спортен риболов. 

 В много случаи горите осигуряват защита на околната среда, осигуряване на 

отдих и са териториална основа за лова и дивечовъдството. Други странични ползвания 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

107 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

на териториите на горския фонд са паша на едър и дребен добитък и добив на сено от 

голите площи. 

 Най-важните лесокултурни дейности са: 

 Създаването на нови високостъблени гори; 

 Залесяването след сечи, ново залесяване и залесяване при реконструкция 

на насажденията; 

 Попълване на редини и подпомагане на естественото възобновяване; 

 Запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча. 

Изисквания към ОУПО 

 Да се оценят възможностите за развитие на горското стопанство. Да се потърсят 

начини за многофункционално ползване на горите като се вземат предвид намеренията 

на всички заинтересовани страни (собственици на гори, извършващи дърводобив и 

дървопреработка, ловци и т.н.) и се гарантира опазването и устойчивото управление на 

горските екосистеми.  

 Също така планът следва да служи за основа при изработването и 

актуализирането на лесоустройствените проекти, с цел осигуряване на превантивна 

защита на горските масиви и дивечовото разнообразие в тях.  

Да се отрази функционалното зониране за горите и зоните за защита от 

урбанизация залегнали в Областния план за развитие на горските територии и в други 

относими документи. Проектните решения в ОУП в част „Гори“ следва да се съобразят 

с влезлите в сила Горскостопански планове за горите държавна и общинска 

собственост и програми за горите частна собственост, действащите горскостопански 

(лесоустройствени) планове, както и с изготвените и тези в процес на изработване 

планове за управление на защитените зони и защитените територии. Да се вземат 

предвид ЗГ и подзаконовите нормативни документи и Стратегията за управление на 

общинската собственост в община Тетевен за периода 2012 – 2015 г. При планиране на 

горските територии следва да се спазват основните принципи залегнали в чл. 8 от ЗГ. 

Да се предложат мерки за допълване и доразвиване на допустимите дейности в 

горите общинска собственост. При наличие на основания да се предложи друго 

функционално зониране. Въз основата на анализ да се предложат мерки за развитие на 

системата от защитени, специални и стопански гори, в унисон в с добрите световни 

практики и разпоредбите на ЗГ. 

Да се предложат мерки за интегриране на визията за местен туристически 

продукт с обособените защитни гори и специалните горски територии с рекреационно 

значение, за поддържане на ландшафта и с висока консервационна стойност. 

Да се определят териториите, в които е допустима промяна на предназначението 

на горските земи с цел застрояване. 

2.2.1.5 Промишленост 

Състояние и тенденции 

Основните предпоставки за развитието на повечето отрасли на промищлеността 

са наличието на техническа инфраструктура, квалифицирана работна сила, суровини, 

подходящи природни и природно-климатични условия и предприемчивост. Община 

Тетевен в значителна степен разполага с необходимите фактори за разгръщане на 

повечето отрасли на промишлеността – като се започе от наличната техническа 

инфраструктура, квалифицирана работна сила, суровини, подходящи природни и 

природно-климатични условия и се стигне до инициативността на местното население. 

Като се вземат предвид и традициите в развиетието на определени производства и 

занаяти, то с основание може да се твърди, че в нея са налице благоприятни условия за 
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развитие на промишлеността. Доказателство за това са развиващите се в община 

Тетевен мебелна промишленост, шивашко производство, производство на четки за бита 

и промишлени нужди, производство на PVC-дограма, строителство и др. 

През 2011 г. в община Тетевен 28,1% от наетите лица по служебно и трудово 

правоотношение са в отрасъл „Преработваща промишленост“. Броят на фирмите от 

отрасъл „Промишленост“ на територията на локацията е 101 през 2007 г., намалява на 

98 през 2008 г. и през следващите години тази тенденция се запазва. Редуцирането на 

фирмите в отрасъла се дължи основно на настъпилата в края на 2008 г. рецесия, 

ограничаването на износа с оглед на икономическата криза всветовен мащаб и 

остарялата материално-техническа и технологична база на предприятията. 

 

Таблица 29 Основни показатели за предприятията от отрасъл „Промишленост“ 

за общ. Тетевен за периода 2007 – 2011 г. 

Година Предприятия 

(брой) 

Нетни приходи от 

продажби 

(хил. лв.) 

Заети лица 

(брой) 

ДМА 

(хил. лв.) 

2007 101 62753 2044 19072 

2008 98 42568 1932 22562 

2009 90 23576 1311 25026 

2010 82 22885 1184 23973 

2011 82 24231 1071 21042 

На територията на общ. Тетевен функционират предприятия от шивашката 

промишленост, които работят основно на ишлеме, като много малка част от 

производството е насочена към вътрешния пазар. През 2007 г. работят 6 фирми в 

подотрасъл „Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на 

обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“. През 2011 г. фирмите в този 

подотрасъл намаляват на 4. 

През 2011 г. на територията на общ. Тетевен функционират 12 фирми за 

производство на мебели. Конкуренцията в производството на мебели в рамките на 

областта е висока, тъй като подобни производства има в Троян и Ловеч. 

На територията на общината функционират малки и средни предприятия от 

подотрасъл „Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях, 

печатна дейност“. Най-голям брой заети лица в тези филми има през 2010 – 2011 г. 

През 2011 г. в община Тетевен има 7 действащи фирми от подотрасъл 

„Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални 

суровини“, но нетните им приходи от продажби са намалели с 3916 хил лв. в сравнение 

с 2008 г. 

В община Тетевен функционират 7 фирми от подотрасъл „Производство на 

основни метали и метални изделия, без машини и оборудване“. Броят на заетите лица в 

тези фирми намалява от 2008 г. насам и през 2011 г. се равнява на 176 души.  

2.2.1.5.1 Перспективи  

Икономическото развитие на община Тетевен, а и на областта, съответства на 

икономическото развитие на страната. В годините на икономически растеж 

икономиката на общината се развива добре, увеличава се производството, продажбите 

на стоки и услуги, повишава се жизненият стандарт на населението и др. първите 

сигнали за започването на кризата през третото тримесечие на 2008 г., а когато и през 

следващото тримесечие е регистриран спад в БВП, то според използваната методика 

страната е в криза. 
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 Поради липса на данни за БВП и БДС на ниво община, анализът е направен за 

област Ловеч. Северозападният район е на последно място сред районите по 

показателите за БВП и с най-малък принос към БВП на страната – само 8,3% за 2007 г. 

В следващите години основен приоритет на общинската, а и на областната 

администрация, е създаването на условия за привличането на местни и чуждестранни 

инвестиции, за да се разкрият нови работни места и да се подобри жизненият стандарт 

на населението.  

Област Ловеч е привлекателна за инвеститорите със сравнително високото 

качество на човешките ресурси и относително ниските средни месечни работни 

заплати, наличието на свободна работна сила, доброто равнище на съществуващата 

инфраструктура и др. 

Изисквания към ОУПО  

 Горните обстоятелства предопределят набора от изисквания към ОУПО. Той 

трябва: 

 Да включва анализ на икономическите и социални тенденции за развитие на 

област Ловеч област и община Тетевен. Да вземе предвид оперативните 

документи за развитие на община Тетевен – ОПР на община Тетевен 2014-

2020 година; 

 Да изследва и създаде база данни с информация за съществуващите 

производствени зони в обхвата на разработката като местоположение, 

състояние, собственост, сграден фонд, комуникационна и инфраструктурна 

обезпеченост. Да предложи решения за преструктуриране, модернизиране 

и/или регенериране на производствените терени и зони. Да се проучат 

възможностите за обособяване и териториално определяне на зона(и) за 

малки и микро предприятия освен традиционните, така също и за други 

характени отрасли, в които има наличен потенциал; 

 Поради тенденцията за нарастване фирмите в областта на традиционните 

занаяти (дървопреработване, дърворезба и т.н.) в плана трябва да се предложи 

решение за локализиране на фирми, работещи в областта на традиционните 

занаяти. Местоположението им да бъде на лесно разпознаваемо място, с 

потенциал да се превърне в знаково за региона. Да се потърси възможност за 

интегрирането му в местния туристически продукт; 

 Да се проучи възможностите за производство (акумулиране) на електрическа 

енергия от алтернативни източници – енергия от водата, слънчева енергия, 

вятърна енергия, енергия от биомаса; 

 Да се изследват възможностите за икономическо развитие на базата на тези 

потенциали, заинтересованите страни и широки партньорства. Да се отчетат 

финансовите инструменти в следващия програмен период и да се вземе в 

предвид как ще окажат влияние на устройствената политика на общината; 

 Да се изследва състоянието на третичния сектор в общината, като се вземат 

предвид наличните услуги, техният брой и вид, ефективността и 

пространствено им разпределение на територията на населените места. Да се 

изследва достъпа до и степента на задоволеност на населението от 

предлаганите услуги, като се отчетат демографските характеристики на 

потребителите. В резултат от направения анализ и в зависимост от 

предвижданията на ОУП за отделните системи, да се изследват 

възможностите и да се създадат устройствени предпоставки за оптимизиране 

на наличните услуги. 
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2.2.1.6 Туризъм 

Туристически ресурси и инфраструктура 

На територията на община Тетевен съществуват редица природни дадености – 

над 30 защитени природни, културни и исторически обекта, които са предпоставка за 

успешното развитие на туризма, за разнообразяване на предлаганите туристически 

услуги и развитие на алтернативни видове туризъм – СПА, ловен, еко, конферентен и 

др. 

На територията на община Тетевен се намират редица архитектурни обекти, 

средновековни крепости, римски мостове, археологически паметници, религиозни 

обекти, стенописи, музеи, запазени традиционни занаяти и др. В община Тетевен има 

традиции в провеждането на различни празници, фолклорни събори, празници на 

селата и др., които спомагат за привличането на туристи и посетители. Данните за вида, 

броя и капацитета на категоризираните туристически обекти на територията на община 

Тетевен към 31.12.2012 г. са представени в следващата таблица. 

Таблица 30 Вид брой и капацитет на категоризираните туристически обекти  на 

територията на община Тетевен към 31.12.2012 г.* 

Видове туристически обекти Обекти (бр.) Капацитет (бр. легла) 

1. Средства за подслон   

Хотели 9 985 

2. Места за настаняване   

Семейни хотели 11 355 

Къщи и самостоятелни стаи 78 574 

Бунгала 1 24 

Почивни домове 2 118 

Хижи 3 254 

3. Самостоятелни заведения за хранене   

Ресторанти 44 2867 

Заведения за бързо обслужване 34 1737 

Питейни заведения 78 2772 

*Източник: Информация се актуализира по-долу 

чрез информация от ПУ на НПЦБ 

  

Съгласно Приложение 3.1.18 от Плана за управление на НПЦБ (ПУ), 2016-2025 

„Обекти, предлагащи услугата настаняване на посетителите в НП Централен Балкан 

(хижи, туристически заслони и др.), на територията на НПЦБ в обхвата на Община 

Тетевен са разположени следните обекти: 

 
№ по 

ред Име на обекта 
Парков 

участък 

Капацитет/ 

легла 
Собственик 

 1. Вила Кордела Тетевен 25 „Югозападно държавно 

предприятие“ 
2. х. Бенковски Тетевен 40 ГД Вежен 

3. х. Момина поляна Тетевен 80 ТД Вежен 

  4. х. Вежен Тетевен 80 ГД Вежен 

  5. х. Ехо Тетевен 46 ТД Академик 

 

На територията на община Тетевен е регистрирана една туристическа агенция. 

 Туристическият поток е основно от страната и почти няма чужденци. Данните 

показват ниска използваемост на легловата база и намаляване на ефективността. 

Негативно влияние върху туризма, изразяващо се в намаляване на броя на 
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реализираните нощувки и приходи от туристическа дейност, има икономическата 

криза. За да се постигнат по-добри икономически резултати е необходимо усилията да 

се насочат към пълноценно и целогодишно използване на легловата база, подобряване 

на разнообразието и качеството на услугите, повишаване квалификацията на персонала, 

съвременен маркетинг, реклама и др. През последните години се наблюдават сериозни 

трудности, които са породени от ниското качество на допълнителните услуги и 

туристически атракции, което проличава при „лошо време“. Изцяло се разчита на 

природните дадености и развлеченията на открито, които почти нямат алтернатива на 

този етап. 

 За подобряване на туристическата инфраструктура и информационното 

обслужване на туристите през 2012 г. е реализиран проект „Подобряване на 

туристическата инфраструктура в община Тетевен“. Основна цел на проекта е да 

подкрепи развитието на интегрирани, взаимносвързани и конкурентноспособни 

туристически атракции на територията на Общината, които допринасят за 

диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната 

концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма към вътрешността 

на страната. Изградените по проекта обекти са: 

 Обособен е „Веломаршрут, подходящ за посещения с автомобилен транспорт – 

чешма Вежница покрай Архитектурен ансамбъл – символ на гр. Тетевен – до 

паметник-мемориал с. Рибарица“. Реставрация на чешма Вежница и създаден 

кът за отдих с площадка за временен престой на коли. Реставриран 

Архитектурен ансамбъл на гр. Тетевен и добавен още един подход за хора с 

увреждания. 

 Маршрут „По стъпките на войводата“ – бюст-паметник на Георги Бенковски – 

м. Костина, с. Рибарица. Изградена нова паркова естрада и места за отдих, 

реставрация на паметник на Г. Бенковски и художествени и архитектурни 

елементи в местност Костина. 

 Обособена „Пътека на здравето“ от хотелски к-с „Здравец“ до парк за 

приключения „Адреналин“, гр. Тетевен. Оформена е пътека с дължина 300 m, по 

протежението на която са изградени 2 зони за пикник с дървени маси, пейки и 

беседка. 

 Екомаршрути „Природата – дом за нашите деца“ – изградени са два броя 

екопътеки: 

 Екопътека №1 – орнитологичен маршрут „Горска улица“ – защитена 

местност „Черния рът“. Маршрутът преминава от местността Зеленашкото, 

през местностите Габров рът, Дебели дял, Черния рът и Рачовото; 

 Екопътека №2 – с. Гложене – Гложенски манастир – пещера Моровица. 

 Посетителски  туристически център функционира само в гр. Тетевен. Били са 

изградени са два Посетителски информационни центъра. Първият е разположен 

в гр. Тетевен, а вторият – в м. Боаза, с. Български Извор (на главен път София – 

Варна), който е умален вариант на първия. Проведено е обучение и са назначени 

на щат към община Тетевен четирима екскурзоводи, които да обслужват 

туристите в информационните центрове, но засега функционира само този в гр. 

Тетевен.  

 Съгласно действащия ПУ на НПЦБ, 2016-2025г., на територията на НПЦБ 

преминават над 22 официални туристически маршрута (Приложение № 3.1.8. 

Пешеходни туристически маршрути в НП Централен Балкан). Забележка към 

проекта от страна на НПЦБ, че от всичките тези маршрути няма показан нито 

един. На територията на НПЦБ се използва понятието пешеходен туристически 

маршрут и би следвало всички такива на територията на НПЦБ да бъдат 
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описвани така. В окончателния проект на ОУПО Тетевен следва да се отразят  и 

допълнят маршрутите. 

Община Тетевен е партньор с общините Етрополе и Правец при реализиране на 

проект „По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара 

планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, 

Правец и Тетевен“, с който се цели повишаване на регионалния туристически 

потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за 

региона на общините – партньори, туристически продукти.  

На Манастирски комплекс „Свети Илия“ в гр. Тетевен е извършен ремонт и 

реконструкция през 2018 г.  

 Възможности за развитие 

   Съществуват резерви в туристическата база при евентуално увеличаване на 

туристите и/или реализиране на продължителен престой. Необходимо е да се насочат 

усилия в посока по-пълноценно и целогодишно използване на наличните ресурси, 

разнообразяване на предлаганите услуги и продукти и привличане на нови групи 

туристи. 

Природното разнообразие и културно-историческото наследство са ресурсите на 

общината за развитие на туризма, чрез съставянето на подходящи маршрути може да се 

подпомогне развитието му, както и да се опазят застрашените видове. 

2.2.1.6.1 Изисквания към ОУПО  

Да се проучат курортните ресурси на населените места, както и възможностите 

за настаняване и поемната способност на довеждащата и отвеждащата инфраструктура. 

Да се проучат възможностите за развитие на курортната функция и създаване на 

комплексен туристически продукт съобразено със съществуващите възможности и 

ограничения при балансирано натоварване на средата. Да се предвиди доразвиване на 

техническата инфраструктура съобразно предвижданията, залегнали в плана. Да се 

изследват тенденциите в развитието на отдиха и рекреацията по отношение на: 

 потребностите на жителите на общината за ежедневен и седмичен отдих; 

 населението от относително близките населени места и по-специално на 

столицата за седмичен отдих в региона; 

 установяването на региона като знаково място на годишен отдих. 

Да се проучат възможностите за пространствено развитие на туризма, за 

временно обитаване и за индивидуален вилен отдих: 

 около изявените в предлагането на туристическа услуга населени места 

като с. Рибарица и гр. Тетевен, така че да се подчертаят природните 

дадености, например  структуроопределящите елементи – притоците на 

река Бели Вит, Яковата пещера, исторически места и др.; 

 около и в останалите населените места в общината и по-специално с. 

Черни Вит, с. Васильово, с. Голям Извор, с. Гложене, земите по пар. 4, 

вилните зони и техните махали. 

Да се проучи възможността за развитие на зимните ски спортове и при наличие 

на такава да се създадат устройствени предпоставки за това. 

Да се проучи състоянието на съществуващите терени за спорт и да се оценят 

възможностите за реконструкция и разширяване на спортната инфраструкура на 

територията на общината. Да се оптимизира системата от спортни активности като се 

вземат предвид нуждите на населението на общината и на прогнозния поток туристи. 

Да се потърсят възможности за реализирането им както на открито, така и в затворени 

комплекси – плувни басейни, спортни игрища, площадки, детски атракции и др. 
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Да се изследват възможностите и да се създадат устройствени предпоставки за 

изграждане на система от пешеходни и веломалшрути, екопътеки, туристически и 

познавателни маршрути, погледни площадки, които да свързват ключови обекти и 

характерни ландшафти в и извън населените места в общината. 

2.2.2 Селищна мрежа и населени места – състояние и устройствени 

изисквания 

2.2.2.1 Селищна мрежа 

2.2.2.1.1 Общи данни за селищната мрежа 

Към настоящия момент в общината има 13 населени места, обособени в 13 

землища, от които 1 град – Тетевен и дванадесет села – Бабинци, Български Извор, 

Васильово, Галата, Глогово, Гложене, Голям Извор, Градежница, Дивчовото, Малка 

Желязна, Рибарица и Черни Вит. На територията на общината действат 8 кметства – в 

селата Български Извор, Галата, Глогово, Гложене, Голям Извор, Градежница, 

Рибарица и Черни Вит и четири кметски наместничества – в селата Малка Желязна, 

Васильово, Бабинци и Дивчовото. Площта на община Тетевен възлиза на 69 759 ha, 

като разпределението ѝ по отделните землища е показано в таблицата по-долу. 

Таблица 31 Населени места в общ. Тетевен 

EKATTE Землище Площ (ha) Категория 

Надморска 

височина 

(група) 

15758 с. Голям Извор 3 212 6 5 

07357 с. Български Извор 1 995 5 4 

46437 с. Малка Желязна 2 481 7 5 

14386 с. Галата 1 552 5 5 

15148 с. Глогово 1 856 5 6 

15165 с. Гложене 6 219 5 5 

10272 с. Васильово 4 370 7 6 

17419 с. Градежница 2 258 5 5 

07884 с. Бабинци 993 7 7 

20996 с. Дивчовото 8 552 7 6 

62579 с. Рибарица 21 549 4 6 

80902 с. Черни Вит 3 579 6 6 

72343 гр. Тетевен 11 141 3 5 

    Общо площ:                          69 759   

Населени места в община Тетевен  

Село Рибарица е с най-голямо землище (21 549 ha), следвано от гр. Тетевен (11 

141 ha), чиято обща площ заема около 47% от територията на общината. 

Най-ниско разположено е село Български Извор, което попада в четвърта група 

съгласно Националния регистър на населените места по критерия „надморска 

височина“ (от 200 до 299 метра включително), а най-високо – село Бабинци (седма 

група – от 700 до 999 метра). Разпределението на останалите селища е както следва: 

селата Голям Извор, Малка Желязна, Галата, Гложене, Градежница и гр. Тетевен са 

разположени на надморска височина от 300 до 499 метра (пета група); Глогово, 

Васильово, Дивчовото, Рибарица, Черни Вит – от 500 до 699 метра (шеста група). 

За селищната структура на община Тетевен е характерно наличието на 

„някогашни“ махали и колиби, които през 1970 година са закрити и присъединени към 

населените места. През 2007 година се извършват още промени с административно-
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териториален характер, вследствие на които са закрити още около 13 населени места, 

които са причислени към селата Гложене, Голям Извор и Рибарица. Тези процеси са 

довели до наличието на дисперсни урбанизирани структури, които административно 

принадлежат към дадено населено място, но не са част от компактната му структура и 

пространствено са отдалечени от него. 

Териториално населението на Тетевенска община е неравномерно разпределено. 

Около 89% от него живее в северната половина на общината, където са съсредоточени 

по-големите села и гр. Тетевен. Общината е с ниска степен на урбанизация. 

2.2.2.1.2 Структура и функционални характеристики 

Съгласно Националния регистър на населените места град Тетевен е определен 

като трета категория населено място. Разпределението на селата е както следва – 1 

селище четвърта категория (Рибарица), 5 селища пета категория (Градежница, Гложене, 

Глогово, Галата, Български Извор), 2 селища шеста категория (Черни Вит и Голям 

Извор) и 4 селища седма категория (Малка Желязна, Васильово, Бабинци, Дивчовото). 

2.2.2.1.3 Изисквания към стабилизирането на селищната мрежа 

 Да се предложат мерки за съхраняване на съществуващата пространствена 

организация на селищата в община Тетевен. Същото се отнася за йерархията в 

структурата на селищната мрежа, в която гр. Тетевен си запазва функцията на 

общински център, а останалите остават опорни селища. 

 Да се създадат устройствени условия за ефективно използване на 

урбанизираната среда в населените места. Да се създадат устройствени 

предпоставки за развитието на производствената зона на гр. Тетевен и бившите 

стопански дворове в селата. 

 Да се прецизира точното местоположение на строителните граници на 

населените места, махалите, вилните зони и урбанизираните територии със 

строителни полигони съгласно действащите ПУП на територията на община 

Тетевен. 

 Да се приложат подходящи устройствени мерки за решаване на проблема, 

свързан с разликата или припокриването на границите по КК или КВС със 

строителните граници по действащите ПУП, където е установен такъв проблем. 

 Да се изследва необходимостта от разширяване на територията (строителните 

граници) на отделните населени места като се отчетат демографското им 

състояние и настъпилите в тях функционални промени. При определяне на 

възможностите за усвояване на нови терени същите да бъдат съобразени с 

новите функционални потребности, природо-географски условия и 

антропогенни фактори. 

 Да се предложат конкретни устройствени решения за развитието на махали, 

урбанизираните територии със строителни полигони и възникналите дисперсни 

селищни елементи, разположени около населените места. 

 Да се ограничат възможностите за промяна на предназначението с цел 

застрояване на отделни поземлени имоти извън урбанизирата територия като се 

определят границите за разширение на населените места. 

 Да се установи моментното състояние като начин на трайно ползване на земите 

по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и степента на застроеност на поземлените 

имоти и заявения инвестиционен интерес и след анализ на информацията да се 

предложат конкретни решения относно запазване на земеделското им 

предназначение, респективно промяна на предназначението им във вилни зони. 
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 Да се предложат нормативни решения за запазване характера и начина на 

застрояване, както в съществуващите селищни граници, така и в 

новопредвидените терени, с оглед на постигане на хармонично единство между 

съществуващото и ново застрояване. 

 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, респективно 

оразмеряване на системите на техническата и социалната инфраструктура, като 

се съблюдават и изискванията за устойчивост. Изпълнителят ще се съобрази с 

това изискване при проектиране на плановото решение при отчитане на 

принципа на икономическата целесъобразност. Така ще се определят 

устройствен статут и условия, осигуряващи бъдещия живот и развитие на 

малките населени места. 

 Предвижданията на ОУП на община Тетевен да създадат устройствени условия 

за съхраняване, опазване и поддържане на защитените територии по ЗЗТ, 

защитените зони по ЗБР и защитените територии за опазване на недвижимото 

културно наследство по ЗКН. Да се вземат предвид нормите, режимите, 

условията и препоръките за осъществяване на допустимите дейности, посочени 

в нормативните документи, заповедите за обявяване и плановете за управление. 

При установена необходимост, да се формулират специфични правила и 

нормативи за устройство на тези територии и да се дефинират специфични 

устройствени режими за тях. Да се определят територии и обекти, за които 

следва да се разработят Планове за опазване и управление по ЗКН и Планове за 

управление по ЗЗТ и ЗБР. 

2.2.3 Населени места 

2.2.3.1 Състояние и проблеми. Общи данни 

На територията на общината са разположени 13 населени места, в т.ч. гр. 

Тетевен и 12 села. Съгласно Националния регистър на населените места, град Тетевен е 

определен като трета категория населено място. Разпределението на селата е както 

следва – 1 селище четвърта категория (Рибарица), 5 селища пета категория 

(Градежница, Гложене, Глогово, Галата, Български Извор), 2 селища шеста категория 

(Черни Вит и Голям Извор) и 4 селища седма категория (Малка Желязна, Васильово, 

Бабинци, Дивчовото). 

2.2.3.1.1 Изграденост на населените места, обитаване  

Структурата на град Тетевен е линеарна. Определящи за тази пространствена 

структура, която се развива успоредно и на двата бряга на реката, са релефа и река Бели 

Вит. Значително по-голяма част от структурата на населеното място се развива на север 

от реката, където терена е по-благоприятен. Броят на населението към 01.02.2011 г. по 

данни от НСИ – Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 е 9806 души. 

Село Бабинци се намира на около 12,2 km от град Тетевен в южните склонове 

на Васильовска планина. Надморската му височина е около 700 – 800 метра. 

Населението към 01.02.2011 г. по данни от НСИ – Преброяване на населението и 

жилищния фонд през 2011 г. е 296 души. 
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Фигура 16 Сателитна снимка на с. Бабинци 

Село Български Извор е разположено в северното подножие на Васильовската 

планина, на главния път І-4 (E772) „Коритна – Български Извор – Микре“. Намира се 

на 28 km от град Тетевен. Надморската му височина варира между 200 и 300 метра. По 

данни от НСИ – Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011, към 

01.02.2011 г. населението наброява 1229 души. 

 
Фигура 17 Сателитна снимка на с. Български Извор 
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Село Васильово се намира на 5 km от гр. Тетевен, между град Тетевен и с. 

Рибарица. Разположено е по поречието на Васильовска река по склоновете на 

едноименната планина. Надморската височина варира от 500 метра до 700 метра. По 

данни от НСИ – Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011, към 

01.02.2011 г. населението е 275 човека. 

 
Фигура 18 Сателитна снимка на село Васильово 

Село Галата е най-голямото в общината. Разположено на юг от Български 

Извор. Надморската му височина е между 300 и 500 метра. Намира се на 31 km от гр. 

Тетевен. Галата е най-голямото село в общината – по данни от НСИ – Преброяване на 

населението и жилищния фонд през 2011 година, към 01.02.2011 година населението 

му е 2596 жители. В периода 2001 – 2011 г. се наблюдават постоянни тенденции на 

увеличение. 
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Фигура 19 Сателитна снимка на с. Галата 

 
Фигура 20 Сателитна снимка на с. Глогово 

Село Глогово е разположено в северните склонове на Васильовска планина. На 

разстояние около 30 km от гр. Тетевен. Надморската му височина е между 500 и 700 m. 

В близост до населеното място се намира махалата Трите могили. По данни от НСИ – 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, населението към 

01.02.2011 година наброява 1647 души, като за периода 2001 – 2011 година се 

наблюдават постоянни тенденции на увеличение. 
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Село Гложене се намира в полите на планините Лисец и Васильовска, по 

поречието на река Черни Вит. Надморската му височина е 300 – 400 метра. Гложене е 

разположено между първокласния път І-4 (E772) „Коритина – Български Извор – 

Микре” и град Тетевен. Разстоянието от град Тетевен е 12 km, а от път І-4 (E772) 

„Коритина – Български Извор – Микре” – 11 km. Населението по данни от НСИ – 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. е 1090 души. 

 
Фигура 21 Сателитна снимка на с. Гложене 

 
Фигура 22 Сателитна снимка на с. Голям Извор 

 

Село Голям Извор е на разстояние на 17 km от град Тетевен и на 88 km от град 

София. Намира се в южните склонове на планина Лисец. Надморската височина на 

селото варира от 300 метра до 500 метра. Населението по данни от НСИ – Преброяване 

на населението и жилищния фонд през 2011 година е 418 човека. 
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Село Градежница е разположено в северните склонове на Васильовска планина, 

на 24 km от град Тетевен. Надморската височина е между 300 и 500 метра. По данни от 

НСИ – Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, населението 

наброява 1846 души. Село Градежница е на трето място по брой население след гр. 

Тетевен и с. Галата. В периода 2001 – 2011 г. се наблюдават постоянни тенденции на 

увеличение. 

 
Фигура 23 Сателитна снимка на с. Градежница 

Село Дивчовото се намира на 21 km от Тетевен. Разположено е по склоновете 

на планина Лествица и по поречието на река Дивчовото и нейните притоци. 

Надморската му височина е 600 – 700 метра. Населението по данни от НСИ – 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. е 174 души. 
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Фигура 24 Сателитна снимка на с. Дивчовото 

Село Малка Желязна е най-малкото село в общината. Разположено е при 

северните склонове на Васильовска планина на 34 km от гр. Тетевен. Надморската му 

височина е между 300 и 500 метра. Село Малка Желязна е с най-малък брой население, 

сравнено с останалите населени места в общината. По данни от НСИ – Преброяване на 

населението и жилищния фонд през 2011 населението наброява 126 души. 

 
Фигура 25 Сателитна снимка на с. Малка Желязна 

Село Рибарица се намира в полите на три планини – на изток-североизток е 

Васильовската планина, на запад-северозапад е Лествица и на юг е Златишко-

Тетевенската част на Стара Планина. Разстоянието от град Тетевен до с. Рибарица е 1 
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km. Надморската височина варира от 400 метра до 700 метра за различните части на 

селото. Релефът на територията около селото е планински, силно пресечен. 

Населението по данни от НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд през 

2011 към 01.02.2011 година е 1130 души. 

 
Фигура 26 Сателитна снимка на с. Рибарица 

Село Черни Вит е разположено по западните склонове на планина Лествица. 

През селото минава река Черни Вит. Надморската му височина е 400 – 500 метра. 

Разстоянието до град Тетевен е 12 километра. Населението по данни от НСИ – 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. е 674 човека. 

Общият брой на жилищата в общината е 12 223 броя, чиято полезна площ 

възлиза на 880235 m2. От всички жилищни сгради 8502 броя са масивни, а останалите 

174 са стоманобетонни. 

По данни от Стратегия за управление на общинската собственост в община 

Тетевен за периода 2012 – 2015 година общинският жилищен фонд е представен от 6 

апартамента, 1 еднофамилна жилищна сграда и 2 общежития. През последните 20 

години няма новопостроени жилища, а съществуващите са на повече от 25 години. В 

стратегията може да бъде намерена допълнителна информация за съществуващите 

жилища, в това число – тяхното местоположение, статут и състояние. Урегулираните 

поземлени имоти – общинска собственост предназначени за жилищно строителство, 

които общинската администрация има намерение да разпореди за продажба по чл. 35, 

ал. 1 от ЗОС и ОПС по чл. 37 от ЗОС, са представени в Програмата за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост през 2013 година. 
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Фигура 27 Сателитна снимка на с. Черни Вит 

Изисквания към плана 

 Да се изследват жилищните зони и да се предложи решение по отношение на 

характер на застрояване, вид на застрояване и устройствени показатели. 

 Да се проучи жилищният фонд по отношение на количество, състояние и вид, 

структура на собствеността. Да се извършат демографски проучвания, които да 

включват изследване броя и динамиката на населението, възрастово-полова и 

образователна структура, раждаемост, смъртност и естествен прираст по 

населени места. Да се направи характеристика на етническия състав и да се 

отчетат особеностите, свързани със земеползването и в частност с обитаването. 

 Да се изследват възможностите за пространствено обвързване на 

статистическите данни за населението с атрибутните данни, касаещи 

характеристиките на жилищния фонд. В резултат на това да се проследят зоните 

с изявени демографски проблеми и да се установят териториите с наличие или 

липса на трайно необитаем жилищен фонд. Да се локализират областите от 

населените места, за които има възможност за намиране на нова форма на 

ползване на необитавания жилищен фонд след регенерацията му. Да се потърсят 

решения за реалното ползване и ефективното стопанисване на необитаемите 

къщи и жилища (смяна на функцията, преструктуриране и предлагане на услуга 

за настаняване (на туристи, на работещи, на деца от зелени училища и т.н.). Да 

се предложат устройствени (икономически и административни) мерки за 

създаване на условия за това. Да се изследват териториите с най-добри 

характеристики за обитаване, които отговарят на следните изисквания: 

благоприятни климатично-хигиенни условия, достъпност и връзки със съседните 

населени места, комуникационно-транспортна обезпеченост, обслужване и 
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захранване с елементи на инженерната инфраструктура. Да се определят 

прогнозните потребности от жилища в общината и да се предвидят 

необходимите устройствени мерки в подкрепа на реалистичните демографски 

прогнози като се отчетат особеностите, в случай на реализиране на 

оптимистичните прогнози за броя на населението. Необходими терени за ново 

жилищно строителство да се търсят предимно в рамките на строителните 

граници на населените места или в непосредствено съседство. При установяване 

на необходимостта от предвиждане на нови жилищни структури в ОУПО да се 

предвидят устройствени показатели осигуряващи ниска плътност на 

застрояване, висок процент озеленяване и малка гъстота на обитаване. 

 Да се изследва необходимостта от предлагане на решение на традиционно 

съществуващи проблеми с ромско население. Да се потърсят варианти на 

решение за локализиране на жилищни групи, предназначени за настаняване на 

бездомно население. 

2.3 Евентуално развитие на околната среда без прилагане на 

плана нулева алтернатива 

Без прилагане на ОУП на община Тетевен на крайградската и крайселищните 

територии ще се задълбочат негативните прояви и въздействие върху отделните 

компоненти на околната среда, ще бъдат засегнати интересите на общината, 

собствениците на имоти, секторни правителствени организации, граждански 

сдружения, неправителствени организации, собствеността на общината и съседните 

общини. 

 Без прилагане на плана ще се запази съществуващата антропогенна намеса. 

 Без прилагане на ОУП развитието на общината ще бъде чрез планиране и 

строителство на парче, с ползване на стари планове и ПУП, които не се обединяват в 

единна концепция спрямо променените икономически и социални условия. Не би могло 

да се постигне устойчивост в развитието на общината без интегриране на 

икономическите и бизнес интереси, при подобряване на социалните условия на живот, 

и при съхраняване на природна среда и културно-историческо наследство. 

 Ще останат нерешени проблемите свързани с: 

 Устройствените зони и функционалното им предназначение със 

специфични правила и норми, без възможни разширения, при запазване 

на специфичния облик и традиции, при съхраняване на природния ресурс; 

 Ефективно обществено обсъждане за преодоляване конфликтите на 

интереси; 

 Съобразяване с международни тенденции и изисквания към съхраняване 

на защитените зони и устойчиво развитие на региона; 

 Устройство на части на територии и зони, без съобразяване с 

екологосъобразен подход в планирането, без интегрирано и цялостно 

инженерно обезпечаване. 
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3 Характеристики на околната среда за територии, които 

вероятно ще бъдат значително  засегнати  

3.1 Атмосферен въздух 

3.1.1 Характеристика на климатичните и метеорологичните фактори 

Община Тетевен, като част от Предбалкана, в климатично отношение 

принадлежи към областта с умерено-континентален климат. Само земите над 1000 m 

попадат в планинската климатична област. Умерено-континенталният климат за 

разглежданата територията се формира главно под влиянието на океански въздушни 

маси на умерените ширини, които нахлуват от запад и северозапад, и на континентални 

въздушни маси на умерените ширини, които нахлуват от североизток и много рядко от 

север. Спецификата на климата се дължи на особеностите на релефа (форма и 

надморска височина) и влиянието на горската растителност. В областта на Предбалкана 

има добри условия на слънчево греене. Твърде често ридовете и платата остават над 

инверсионната мъгла и облачност, които при антициклинална обстановка покриват 

равнината. През лятото съществени различия в това отношение не се наблюдават. 

Температура  на  въздуха 

Температурите за умерено-континеталния климат в Предбалкана доказват 

определена диференциация в зависимост от преобладаващите форми на релефа. По 

позитивните форми на релефа (без високите билни части) средната годишна 

температура е над 11о С, докато в обсега на негативните и особено в затворените 

земеповърхни форми тя е между 10о и 11о С. Това се дължи главно на по-ниската 

средна месечна температура през зимата, която през януари понякога достига до -3,1оС 

и абсолютен минимум от -35,4о С в Севлиевска котловина. Снежната покривка се 

задържа около 120 дни в годината, което е продпоставка за развитие на зимни спортове. 

През лятото средната месечна температура е в по-тясна зависимост от надморската 

височина, като се движи между 21,5о и 20оС. Средната максимална температура е през 

август +28.1оС, а средната минимална температура е през януари -2.9 оС. 

Таблица 32  Средномесечна температура /измерена за района на гр. Тетевен, 

област Ловешка за период от 10 години /2003г. – 2012 г./ 

Година 

Месец 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Януари 0,8 -0,5 2,0 -1,2 5,8 -0,8 1,3 -2,4 1,0 -1,1 

Февруари -1,9 2,8 0,7 2,1 4,6 3,7 2,2 -1,6 1,2 -3,8 

Март 4,9 7,1 8,8 5,5 8,2 8,7 6,0 7,2 6,5 6,8 

Април 9,5 13,0 12,0 12,7 12,1 12,4 12,2 11,9 10,7 13,0 

Май 19,3 14,7 16,3 16,1 17,4 17,1 17,2 17,2 15,2 15,8 

Юни 22,4 19,6 18,5 19,2 20,9 19,8 20,4 20,0 19,9 21,7 

Юли 22,2 21,4 20,7 21,2 24,5 21,4 21,7 21,9 22,0 24,3 

Август 23,6 19,9 20,4 21,7 22,1 23,5 22,0 23,1 21,8 22,4 

Септември 23,2 17,7 17,1 17,5 16,0 17,2 18,0 17,5 20,4 19,2 

Октомври 16,3 14,0 11,5 13,7 11,8 13,1 12,8 10,2 10,6 14,6 

Ноември 8,3 7,0 5,6 7,0 5,1 7,8 8,8 11,4 4,1 8,3 

Декември 1,9 3,3 3,1 3,7 0,8 1,9 3,9 2,0 3,7 0,6 
Източник: НИМХ, ХМО Ловеч 

Вятър 
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Ветровете в община Тетевен се характеризират с висока скорост, посоката им е 

изключително от северозапад.  

 

                   
Фигура 28   Честота на вятъра по посока „Роза на ветровете“ гр. Тетевен * 

* Данните са от климатична станция Тетевен и са в проценти. Процентът на случаите за безветрие 

(тихо) е изчислен спрямо общия брой наблюдения, а за ветровете с различни посоки - спрямо общия брой 

на случаите с вятър. 

         Влажност  на  въздуха 

Средната месечна влажност в проценти е най-висока през януари – около 85% и 

най-ниска през юли – около 71%. Средната годишна сума на валежите е 982 mm, като 

сумата на валежите е най-висока през месеците май и юни – 144 mm. Характерна 

особеност е увеличаването на валежите в посока към Главната старопланинска верига. 

Причината за увеличаване на валежите е доближаването до планинската преграда, 

където се проявява т. нар. орографски ефект при изваляванията.   

Таблица 33 Средномесечна влажност /измерена в %/ за района на гр. Тетевен, 

област Ловешка за период от 10 години /2003г. – 2012 г./ 

 
Източник: НИМХ, ХМО Ловеч 
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3.1.2 Състояние на атмосферния въздух 

Община Тетевен е част от Северен/Дунавски район за оценка и управление 

качеството на атмосферния въздух. РИОСВ – Плевен контролира обекти на 

територията на общината с действащи неподвижни източници на емисии и извършва 

непрекъснат фонов мониторинг за КАВ от станция за фонов мониторинг в гр. Плевен.  

На територията на гр. Тетевен няма постоянен стационарен пункт за 

мониторинг.  

В Община Тетевен не са регистрирани превишения на нормите за КАВ, като е 

важно да се отбележи, че в региона няма действащи промишлени инсталации с висок 

риск от замърсяване на атмосферния въздух. Основен източник на вредни емисии са 

отоплението и транспорта в урбанизираните територии. 

3.1.2.1 Качество на атмосферния въздух (КАВ) 

Съгласно дефиницията „Качество на атмосферния въздух“ е състояние на 

въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, 

определено от състава и съотношението на естествените съставки и добавените 

вещества от естествен или антропогенен произход. Законът за чистотата на 

атмосферния въздух определя 11 основни показателя за КАВ. За контролиране на 

основните и допълнителни показатели на територията на страната се разполагат 

пунктове за мониторинг на КАВ, като част от Националната автоматизирана система за 

екологичен мониторинг, подсистема „Въздух“. 

 Община Тетевен е част от Северен/Дунавски РОУКАВ, съгласно утвърдена със 

Заповед №РД-969 от 21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, 

актуализирана класификация на РОУКАВ, в сила от 01.01.2014 г.  

Съгласно изготвена от Министерството на околната среда и водите 

актуализирана класификация на районите за оценка и управление на качеството на 

атмосферния въздух (РОУ на КАВ), по смисъла на чл. 9 и чл. 18 от Наредба № 12 от 

15.07.2010 г., в съответствие с установените при оценката превишения на оценъчните 

прагове за замърсители на атмосферния въздух за периода 2008 - 2012 г., утвърдена със 

Заповед № РД-969 от 21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, в сила от 

01.01.2014 г., Северен/Дунавски район е класифициран като район, попадащ в обхвата 

на чл. 37, ал. 1 от Наредба № 12/15.07.2010 г. - “РОУ на КАВ, в който нивата на един 

или няколко замърсителя превишават установените норми”. 

В област Ловеч, като част от Северен/Дунавски РОУ на КАВ, Община Ловеч и 

Община Троян са определени като зони/териториални единици, в които за замърсител 

фини прахови частици (ФПЧ10) е установено превишаване на установените норми по 

смисъла на Наредба № 12/2010 г. 

За периода 2008 - 2012 г. Община Тетевен не е класифицирана като зона с 

превишени норми или горен оценъчен праг (ГОП). Класификацията на районите за 

оценка и управление на КАВ се актуализира не по- малко от един път на всеки 5 

години, на база проведени измервания и оценката им, в съответствие с изискванията на 

Раздел II от Приложение № 5 към Наредба № 12/2010 г. 

Както беше отбелязано, в Тетевен се провеждат планови индикативни 

измервания на основни показатели за КАВ с мобилна автоматична станция на 

Регионална лаборатория - Плевен към ИАОС. 

За община  Тетевен са определени 3 пункта за мониторинг на състоянието на 

атмосферния въздух: 

 Местността „Боаза”, землище с. Български Извор - поради засиления трафик 

на превозни средства по магистрала София - Варна. 
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 Индустриална зона в гр. Тетевен - концентрация на повечето действащи 

предприятия. 

 С. Рибарица, Община Тетевен - поради значението за развитието на туризма 

на курортното селище. 

В изпълнение на утвърдени годишни графици за мониторинг, в гр. Тетевен през 

2015 г. са извършени индикативни измервания на основни показатели за КАВ с 

мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория - Плевен към ИАОС, 

проведени на случаен принцип в продължение на 52 денонощия, разпределени 

съгласно изискванията на Приложение № 8, т.1.1 към Наредба № 12/2010 г. 

Не са регистрирани превишения на приложимите норми за КАВ за измерените 

газообразни замърсители: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон. 

По отношение на ФПЧ10, регистрирани са 3 бр. денонощия с превишена 

средноденонощна норма (СДН 50 µm/rn3), като всички превишения са през 

отоплителния период (през месец ноември). Измерванията, при които не се превишава 

нормата, са 94,2 % от всички измерени стойности, при нормативно изискване 90,4%. 

На база горепосоченото, в годишен аспект СДН за ФПЧ10 за 2015 г. не е 

превишена. 

Горепосочените резултати следва да бъдат отчитани при актуализиране на 

общинската Програма за опазване на околната среда, по смисъла на чл. 79 от Закона за 

опазване на околната среда, както и на други общински средносрочни планове и 

програми, във връзка със състоянието на околната среда. 

На територията на Община Тетевен няма т. нар. “горещи точки”- промишлени 

предприятия с висок риск за възможно замърсяване на въздуха. 

На територията на общината няма регистрирани: 

-  големи горивни инсталации по смисъла на Директива 2001/80/ЕС и Наредба 

№ 10/2003 г. към ЗЧАВ; 

-  обекти с разрешителни за търговия с квоти за емисии от парникови газове 

(по Директива 2003/87/ЕС); 

-  обекти с издадени комплексни разрешителни по чл. 117 от Закона за опазване 

на околната среда (ЗООС). 

Косвен индикатор за КАВ в Община Тетевен е наличието на неподвижни 

източници на емисии и спазването на емисионните норми (при източника, измерени в 

комините) за концентрации на замърсители в атмосферния въздух. 

РИОСВ - Плевен контролира 21 бр. обекти на територията на Община Тетевен с 

действащи неподвижни източници на емисии, от които:  

-  8 бр. обекти с горивни източници на емисии (котли) с мощност над 500 kW 

и/или технологични източници (инсталации за нанасяне на покрития). Източниците 

подлежат на измерване на емисиите не по-малко от един път за две календарни години. 

За горивните източници на територията на община Тетевен се контролират емисии от 

прах, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, а за технологичните източници - 

летливи органични съединения/общ органичен въглерод (ТОС); 

-  4 бр. обекти с хладилни и/или климатични инсталации с над 3 kg хладилен 

агент. Те се контролират не по-малко от един път годишно против изпускания в 

атмосферата на озонразрушаващи вещества (ОРВ) и/или флуорирани парникови газове 

(ФПГ); 

-  9 бр. бензиностанции - неорганизирани източници на емисии на летливи 

органични съединения, подлежащи на контрол за спазване изискванията на Наредба № 

16/ 12.08.1999 г. 

Съгласно представените в РИОСВ - Плевен протоколи от емисионни 

измервания, за периода 2012 - 2014 г. превишения на приложимите норми за допустими 
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емисии в контролираните обекти, разположени на територията на община Тетевен, са 

регистрирани за 3 бр. горивни инсталации (котли), стопанисвани съответно от “Олина 

2000” ООД, “Явор ДД” ЕООД и ЕТ „Димитър Дебеляшки” (за превишени норми за 

прах и въглероден оксид). На тези дружества са наложени санкции по Закона за 

опазване на околната среда. 

Контролираните обекти и показатели, приложимите НДЕ и констатираните 

превишения на нормите за подлежащите на мониторинг неподвижни източници на 

емисии на територията на Община Тетевен за периода 2012-2014 г., са представени в 

таблица 26*.  

Таблица 34 Списък на контролираните обекти - източници на емисии на 

територията на Община Тетевен, показатели за мониторинг и измерени нива на 

емисии, за периода 2012 - 2014 г. 

Предприятие Дейност 
Контролирани източници 

на емисии 

Контролирани 

показатели 

Установени 

превишения

/ 

несъответстви

я 
Виса 1 ЕООД - м. Боаза, общ. 

Тетевен 

Производство на дървени 

въглища 

Камерни пещи за суха 

дестилация - 2 бр. 

Прах, ТОС Не 

Димитър Дебеляшки ЕТ гр. 

Тетевен 

Дървопреработване Котел на твърдо гориво 

Прах, S02, NOx, СО 

Да-прах, СО - 

Санкция 

ДСП Бимекс ЕООД гр. Тетевен Дървопреработване Горивна инсталация, 

инсталация за нанасяне на 

покрития 

Прах, S02, NOx, СО, 

ТОС 

Не 

Екобалкан ООД гр. Тетевен 

Млекопреработване Горивна инсталация, 

хладилна инсталация Прах, S02, NOx, СО 

Не 

Елпром EMC АД гр.Тетевен Производство на ектромотори Горивна инсталация, 

инсталация за нанасяне на 

покрития 

Прах, S02, NOx, СО, 

ТОС 

Не 

Олина 2000 ООД гр. Тетевен ** 

Преработка на слънчоглед Горивна инсталация, 

хладилна инсталация 

Прах, S02, NOx, СО, 

ТОС 

Да-прах, СО - 

Санкция 

Хармония-ТМ АД гр. 

Тетевен*** 

Производство на мебели и 

дограма Котли - 2 бр., инсталация 

за нанасяне на покрития 

Прах, S02, NOx, СО, 

ТОС 

Не 

Четпром ООД - Тетевен Дървопреработване Горивна инсталация, 

нанасяне на покрития 

Прах, S02, NOx, СО, 

ТОС 

Не 

Явор ДД ЕООД гр. Тетевен Дървопреработване Котел на твърдо гориво 

Прах, S02, NOx, СО 

Да-прах, СО - 

Санкция 

Добревски - 1 ООД Млекопреработване с. 
Б.Извор 

Хладилни инсталации ОРВ и ФПГ Не 
Ники 88 ЕООД с.Б. Извор Месопреработка с. Б. Извор Хладилни инсталации ОРВ и ФПГ Не 

Ради Добревски ООД Месопреработка с. Б. Извор Хладилни инсталации ОРВ и ФПГ Не 

Истър Еко Консулт АД, с. 

Гложене 

Хладил на база с. Гложене Хладилни инсталации ОРВ и ФПГ Не 

*Приложение 2 на  писмо  № 2605/23.04.2015 г. 

- ** Забележка - Към настоящия момент не се контролира „Олина 2000“ ООД, тъй 

като предприятието не функционира от 3 години. 

*** Забележка  -  Със Заповед №И-9-115-2 от 17.05..2017 г. на Директора на РИОСВ – Плевен 

във фирма  Хармония-ТМ АД гр. Тетевен временно е  спряна експлоатацията на котлите. При проверки 

е установен, че котлите не функционират, даже единият е подготвен за демонтаж.  

 

Следва да се коригира списъка на контролираните обекти - източници на емисии 

на територията на Община Тетевен, по съответните показатели за мониторинг и 

измерени нива на емисии,  тъй като „Олина 2000“ ООД не функционира от  3 години, 

освен това от 2017 г.  и към настоящия момент  в Хармония-ТМ АД гр. Тетевен са  

спрени   от експлоатация двата котли. Предвид капацитета  на предприятието, единият 

от котлите е подготвен за демонтаж, а другият  котел няма да се използва. Поради 
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посочените обстоятелства, към настоящия  момент, като емитери не би следвало да  

фигурират Хармония-ТМ АД гр. Тетевен и „Олина 2000“ ООД. 

При липсата в региона на съществени действащи промишлени инсталации, 

дейностите на населението в урбанизираните територии, като основен потребител на 

горива за отопление и за транспорт - в домакинствата и в обществения сектор, са 

основен източник на емисии на вредни вещества в атмосферни въздух - серни, азотни и 

въглеродни оксиди и прах. 

 Основни проблеми при опазване КАВ в общината са: 

- намаляване емисиите на прах и летливи органични съединения (в т.ч. 

интензивни миризми) от производство на дървени въглища по закрит 

способ (след приемане на нови специфични за дейността норми за 

допустими емисии); 

- намаляване емисиите от трафика на автомобилния транспорт в общината 

(на азотни оксиди и въглероден оксид от ДВГ и уноса на прахови частици 

от пътищата). 

Замърсяването на атмосферния въздух от транспорта е свързано с лошото 

състояние на моторните превозни средства, качеството на използваните горива, 

организацията на движението, състоянието на улиците и пътищата. Този вид 

замърсяване на въздуха заема все по-голямо място в общото замърсяване поради 

увеличението на броя на автомобилите, дългия срок на експлоатацията им, лошата 

материално-техническа база за поддържането им. 

Замърсяването на въздуха от строителни дейности е главно с прах и твърди 

частици. Практически то не оказва съществено влияние върху състоянието на 

атмосферния въздух в общината. 

Комунално-битовите дейности са едни от основните дейности, замърсяващи 

въздуха в общината. Основното замърсяване е през отоплителния сезон и е причинено 

от използването на лошокачествени твърди и течни горива – мазут, нафта, въглища, 

брикети. 

3.1.2.2 Основни замърсители  

Както беше отбелязано, на територията на община Тетевен има 21 бр. обекти с 

действащи неподвижни източници на емисии, описани  и по-горе: 

- 8 бр. обекти с горивни източници на емисии (котли) с мощност над 500 kW 

и/или технологични източници;  

- 4 бр. обекти с хладилни и/или климатични инсталации с над 3 kg хладилен агент; 

- 9 бр. бензиностанции – неорганизирани източници на емисии на летливи 

органични съединения.  

Съгласно представените в РИОСВ – Плевен протоколи от емисионни 

измервания, за периода 2012 – 2014 г. превишения на приложимите норми за 

допустими емисии в контролираните обекти, разположени на територията на община 

Тетевен, са регистрирани за 3 бр. горивни инсталации (котли) стопанисвани съответно 

от „Олина 2000“ ООД, „Явор ДД“ ЕООД и ЕТ „Димитър Дебеляшки“ (за превишени 

норми за прах и въглероден диоксид). На тези дружества са наложени санкции по 

Закона за опазване на околната среда. 

По отношение на транспортния сектор – към момента транспортът не създава 

проблеми за качеството на атмосферния въздух. Автомобилният транспорт като цяло 

представлява голямата група на подвижни източници, които чрез отработeните газове 

замърсяват атмосферния въздух. Важни предпоставки за нивото на замърсяване от 
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МПС са гъстотата на пътната мрежа, наличието на пътища от висок клас и съответно 

интензивността на трафика.  

3.1.2.3 Изводи, проблеми и устройствени изисквания 

Най-общо казано, качеството на атмосферния въздух за района на община 

Тетевен може да се характеризира като много добро, главно поради липсата на големи 

промишлени предприятия. Замърсяванията са предимно с ФПЧ10 от отоплението през 

зимния период, от автомобилния транспорт и от лошата пътна инфраструктура.  

3.1.3 Предприятия с висок или нисък рисков потенциал, попадащи в 

обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС 

На територията на Община Тетевен няма предприятия с висок или нисък рисков 

потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС. 

Във връзка с разработването на проект  на ОУПО Тетевен е необходимо община 

Тетевен и проектантите на ОУП да се съобразят с изискванията на глава седма, раздел I 

на ЗООС (приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на 

околната среда, приет от XLIII Народно събрание, обн. ДВ, бр. 62 от 14.03.2015 г.), а 

именно: 

 Община Тетевен категорично да уточни, предвижда ли в ОУП 

разполагане на предприятия с висок или нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата 

на глава седма, раздел I на ЗООС. 

 В случай, че се предвижда изграждането на нови предприятия и/или 

съоръжения с нисък или с висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, 

раздел I на ЗООС, в проекта на ОУП трябва да се предвидят зони за безопасни 

отстояния по смисъла на чл. 104, ал. 2. т. 3 от ЗООС, като това се включи и опише в т. 

„Опасни вещества“ в доклада за ЕО. 

3.2 Води 

Община Тетевен попада в Дунавска отточна област, чийто речни води се оттичат 

към акваторията на Черно море. 

Общината попада в Дунавския район за басейново управление с център гр. 

Плевен, който включва водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и 

западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки. 

Като административно-териториален обхват дейността на Басейнова дирекция 

Дунавски район покрива 18 области на България (София, Плевен, Ловеч, Русе, 

Силистра, В. Търново, Враца, Монтана, Видин, Разград, Добрич, Шумен и други) и 126 

общини. Общата площ, която обхваща дирекцията е 47 235 km2 или 42,5% от 

територията на страната. 

Хидрографската мрежа на територията на община Тетевен е сложна и добре 

развита. Тя включва част от водосборите на две поречия – Вит и Искър – и части от 

четири повърхностни водни тела. Хидрографската мрежа е определена от река Вит в 

горното ѝ течение, от реките Бели и Черни Вит, река Оселна и притоците им. 

Наличните водни ресурси не са в състояние да посрещнат нуждите от промишлени и 

питейни води в перспектива.  

Река Бели Вит тече през град Тетевен. Тя води началото си от сливането на река 

Рибарица и Черна река в източния край на село Рибарица. Река Бели Вит се формира от 

сливането на следните притоци: Основен приток - р. Стара Рибарица и второстепенни 

- Черната река, Заводна, Костина. Левите притоци на река Бели Вит са по-големи и с 

по-добре залесени водосборни басейни в сравнение с десните.  
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Река Черни Вит тече през селата Дивчовото и Черни Вит. Води началото си от 

резервата Боатин.  

По-големи нейни притоци са реките Дълга, Косица, Боатин, Мало Брязово и др. 

Горните течения на всички притоци на Черни Вит са стръмни, с много падове, а 

долните са наклонени. Реките Бели Вит и Черни Вит се сливат в западния край на град 

Тетевен и дават началото на река Вит. Река Оселна минава през землището на с. Голям 

Извор и се влива в река Малък Искър. Подпочвени води за територията на община 

Тетевен се обхващат от Тетевенско-Троянския термален басейн. 

Съществуват множество нерешени проблеми, свързани с опазването и 

рационалното използване на водните ресурси, но към настоящия момент общинската 

администрация не е предприела действия по изготвяне на програма за действие в това 

направление. На територията на общината има редица населени места, за които към 

настоящия момент няма изготвени инвестиционни проекти за изграждане и 

реконструкция на инженерната инфраструктура и съоръжения за пречистване на 

питейните и отпадъчни води. Някои от тези населени места не са включени в 

изработения „Регионален генерален план на водоснабдяване и канализация за 

обособената територия на „ВиК” АД – гр. Ловеч и „ВиК – Стенето” ЕООД – гр. Троян. 

Администрацията на община Тетевен работи по реализирането на няколко проекта за 

изграждане на ВиК мрежи и съоръжения за пречистване на отпадъчни води за гр. 

Тетевен и селата Галата, Гложене и Глогово. 

3.2.1 Повърхностни и подземни води 

3.2.1.1 Повърхностни води 

На територията на община Тетевен са разположени част от водосборите на две 

поречия - Вит и Искър и части от 4 повърхностни водни тела, а именно: 

 За ВТ BG1VT900R1001 с позиция (138) от Приложение 1.2.4.2. към 

ПУРБ 2016-2021 г. ВТ BG1VT900R1001 -  р.  Бели Вит, водно тяло  Бели Вит 

VTRWB1001, с код  на типа:  река R2, дължина на водното тяло 28,633 km, с 

водосборна площ 320,082 km2, географско описание: Бели Вит до вливане на р. Черни 

Вит при Тетевен, вкл. притоци - Костина, Заводна и Черна река, без зоната за защита 

РВ "Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица;  с история на ВТ спрямо 

ПУРБ 2010-2015 г.  BG1VT900R001; част от BG1VT789R005 .ВТ е с  „добро“

 химическо и  „добро“ екологично състояние; 

 Повърхностното водно тяло ВТ с код: BG1VT900R1101 р. Бели Вит до 

вливане на р. Черни Вит при Тетевен, вкл. притоци – Костина,  Заводна и Черна река, 

без зоната за защита РВ "Болованджика"; РВ „'Брестнишка лъка" на р. Рибарица – 

Естествено ВТ,   „отлично“ химическо и  „добро“ екологично състояние; 

 (139) Повърхностното водно тяло BG1VT900R1002 (ПУРБ 2016-2021г.),  

р. Черни вит,  име на водното тяло: Черни вит VTRWB1002,  с код  на типа:  река R2, 

дължина на водното тяло: 31,098 km,  с водосборна площ - 175,030 km2, географско 

описание: р. Черни Вит от извор до вливане на р. Бели Вит при Тетевен, вкл. притоци 

- Свинска и Косица, без зоната за защита РВ Свинска река 1 и 2; с история на ВТ 

спрямо ПУРБ 2010-2015 г.: BG1VT900R002; част от BG1VT789R005; 

  (136) Повърхностното водно тяло BG1VT789R1005,  р. Вит, име на 

водното тяло: Вит VTRWB1005, код  на типа:  река R2, дължина на водното тяло: 

19,571 km,  водосборна площ - 165,475 km2, географско описание: р. Вит от вливане на 

реките Черни Вит и Бели Вит при Тетевен до вливане на р. Калник при Пещерна, с 

история на ВТ спрямо ПУРБ 2010-2015 г.: част от BG1VT789R005; 
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 (69) Повърхностното водно тяло BG1IS200R1043, река МАЛЪК ИСКЪР, 

име на водното тяло: МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1043, вид  река,  с код  на типа: R2,  

дължина на водното тяло: 25,929 km, водосборна площ - 222,729 km2, географско 

описание: р. Малък Искър от вливане на приток при с. Малък Искър до вливане на 

приток при Калугерово; спрямо ПУРБ 2010-2015 г.: част от BG1IS200R022.  

Площта на реките и водните басейни в общината заема 2813 dka, което 

съставлява 0,4% от общата територия. За начало на река Вит се приема р. Бели Вит, 

която извира в района на връх Вежен, а по-важните ѝ притоци в района на общината са: 

р. Черни Вит, р. Бара, р. Калник, р. Каменица. Река Вит е десен приток на р. Дунав с 

дължина 189 km и площ на водосборния басейн от 3225 km2. 

Главна отводнителна артерия за региона е р. Вит, в която се вливат протичащите 

на територията на общината реки.  

Водосборната област на река Вит е ограничена на запад от вододела на р. Искър, 

а на изток съответно от вододела на р. Осъм. За начало на реката е приет основният й 

приток - р. Бели Вит, в който под гр. Тетевен зауства р. Черни Вит. И двата притока 

извират от северния склон на Златишко-Тетевенската част на Стара планина. След 

излизането си от планината реката тече на северозапад, а след землището на с. Гложене 

тя поема в североизточна посока, която запазва до заустването си в р. Дунав при 

Сомовит. 

Басейнът на река Вит е един от добре залесените речни басейни в България, от 

който 30% са гори. Горите са широколистни, предимно букови. Най-високите части на 

водосборната област са заети от пасища. По-надолу към с. Рибарица речната долина се 

разширява, като в тази част е заета от обработваеми площи. До района на Боаза има 

около 600 km2 букови гори, които обхващат 86% от общата територия. Горите в 

горното течение и на двете реки Бели и Черни Вит са бял мурови и смърчови, с 

изключение на ограничени площи монокултури от бял бор, смърч и дугласка ела. 

За начало на р. Вит се приема р. Бели Вит, която носи това си название от 

смесването на Бели и Черни Вит нагоре до смесието на р. Рибарица и р. Зеленика. За 

начало пък на Бели Вит се приема р. Стара Рибарица. В най-горното течение 

надлъжният наклон на реката е много голям, над 200 ‰, но към Тетевен достига 10 ‰. 

Дължината на река Вит е 168 km. Водосборната област на р. Бели Вит представлява 

красива продълговата планинска котловина, заобиколена от масивите на северните 

склонове на Стара планина, гъсто прорязани от множеството притоци. От с. Гложене 

надолу речната долина започва да се разширява, бреговете на долината стават по-ниски 

и по-полегати, като към с. Садовец напречният профил на долината става 

коритообразен. Реката започва да меандрира, наклонът значително намалява. При с. 

Пещерна реката навлиза в теснина – Боаза. С излизането си от Боаза р. Вит приема вече 

напълно равнинен характер – слаб наклон, ниска, хълмиста, почти обезлесена 

водосборна област, което й състояние продължава до вливането на реката в р. Дунав. 

При с. Гложене една доста голяма част от водата на р. Вит се губи, като е установено, 

че тя отива в карстовия извор на р. Златна Панега. 
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Фигура 29 Поречие на река Вит 

Съгласно изготвената оценка за състоянието на повърхностните водни тела има 

едно тяло в лошо екологично състояние, разположено в долното течение на р. Вит 

между гр. Долна Митрополия и гр. Гулянци. За община Тетевен значим източник на 

замърсяване се явява заустването на градската канализация без ПСОВ, както и 

промишлени отпадъчни води без пречистване. 

 Повърхностни водни тела на територията на община Тетевен 

Таблица 35 Повърхностните водни тела в обхвата на община Тетевен 

Дунавски район за басейново управление  - ПУРБ 2016-2021 г.- Приложение 1.2.4.4. 

Списък на повърхностните водни тела категория реки в Дунавски район на басейново управление 

Код на водното 

тяло (ВТ) 

Име повърхностно 

ВТ 

Име на 

воден 

обект 

Тип на 

водното 

тяло 

Категория водно 

тяло 

СМВТ/ИВТ/ 

естествено водно 

тяло 

BG1VT789R1005 ВИТ VTRWB1005 ВИТ R2 река естествено 

BG1VT900R1001 
БЕЛИ ВИТ 

VTRWB1001 

ВИТ 

Бели Вит 

BGTR9* 

R2 река естествено 

BG1VT900R1101 ВИТ ВИТ R2 река естествен 

BG1VT900R1002 
ЧЕРНИ ВИТ 

VTRWB1002 

ВИТ, 

ЧЕРНИ 

ВИТ 

R2 река естествено 

BG1IS200R1043 
МАЛЪК ИСКЪР 

ISRWB1043 

МАЛЪК 

ИСКЪР 
R4 река естествено 
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 Мониторингови станции за повърхностни води 

 На река Стара Рибарица е разположен пункт за мониторинг с код 

BG1VT69939MS012 на вода предназначена за консумация от човека, РВ „Брестнишка 

лъка“ в повърхностно водно тяло - BG1VT900R001. Пункта е част от националната 

мрежа за контролен мониторинг на води за пиене и се анализира, съгласно 

изискванията на Наредба 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към 

повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Речното 

водохващане се експлоатира от ВиК АД,  гр. Ловеч. Същите изпълняват план за 

собствен мониторинг и резултатите от анализите, потвърждават категорията. С водата 

от „Брестнишка лъка“ се водоснабдяват с. Рибарица и гр. Тетевен; 

  Мониторинговата станция BG1VT09921MS070 на р. Стара Рибарица, 

приток на р. Бели Вит – или т.н. РВ „Болованджика“ е също разположен в  

повърхностно водно тяло BG1VT900R001 и е част от националната мрежа за контролен  

мониторинг на повърхностните води, съгл. Заповед РД - 182/26.02.2013 г. на министъра 

на околната среда и водите. Същият  пункт се анализира ежегодно, съгласно 

изискванията на Наредба 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към 

повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Речното 

водохващане се експлоатира се от ВиК ООД гр. Ловеч и водоснабдява с. Рибарица и гр. 

Тетевен. ВиК АД,  гр. Ловеч акуратно извършва ежегоден собствен мониторинг на 

физикохимичните и микробиологични показатели  на РВ „Болованджика“ и то е 

оценено категория А1, по същата Наредба 12; 

 В същото водно тяло е разположена мониторинговата станция 

BG1VT69922MS079 на р. Костина над Кървавото кладенче, около 2 км под 

Болованджика. Пунктът е референтен за валидиране на тип R2 - Планински реки в 

Понтийска провинция. Анализира ежегодно се съгласно същата заповед на министъра 

на околната среда и водите; 

 В същото водно тяло е разположена мониторинговата станция 

BG1VT09931MS080 - р. Бели Вит над с. Рибарица. Пунктът е референтен, т.е не е 

повлиян от антропогенно въздействие. Анализира се с честота 4 пъти годишно и 

мониторинга се изпълнява, съгласно цитираната по-горе  заповед на министъра на 

околната среда и водите. 

• Във водно тяло BG1VT789R005 е разположена мониторинговата станция 

BG1VT99111MS060 - р. Бели Вит след гр. Тетевен. Пунктът е референтен за 

валидиране на тип R2 - Планински реки в Понтийска провинция. Анализира ежегодно. 

Резултатите от анализа на водата в реката в този пункт се докладва в Европейската 

агенция за мониторинг на повърхностни води и част от докладването по WISE. 
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Таблица 36 Програма за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води на територията на дунавски район за 2019-2020 г  от 1.04. 2019 г. - до 

31.03.2020 г."                                                                                                                                                                          Извадка от Таблица 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

.                                               
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ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 

л
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я
 

X Y 

Основни физикохимични 

показатели 

Приоритетни 

вещества 
Специфични замърсители 

I група 
II 

група 
честота е 

ч
ес

то
та

 

I 

група- 
II група 

II
I 

г
р

у
п

а
 

ч
е
с
т
о

та
 

BG1VT06913MS1050 
 

р.Вит при 
махала Асен, на 
моста за Боаза   

O ВМ PS Вит Вит 
BG1VT789R100

5 
R2 24,24364 43,05645 

от 1 до 
16/без4 и 5/ 

1-5,6,8 4     1,2 
1,2,5, 

13,19,20,21 
2 4 Плевен 

BG1VT69922MS079 
 

р. Костина, над 
мест. 

Кървавотоо 
кладенче 

S ВМ PS Вит Бели Вит 
BG1VT900R100

1 
R2 24,35392222 

42,834372
22 

от 1 до 
16/без4 и 5/ 

1-5,6,8 
4 / 

показател 
6**-12 пъти 

6,20,21,23 12 1,2 20,21 1,2 4 Плевен 

BG1VT068117MS1060   

р.Калник преди 
вливане в р.Вит, 

при с. 
Бълг.извор 

O ВМ PS Вит р.Калник 
BG1VT789R110

5 
R2 24,28765 43,03921 

от 1 до 
16/без4 и 5/ 

1-5,6,8 4 
5,7,12,30, 

34-36, 38-45 
12 1, 2,22 

1, 2,13, 19, 
20,21 

2 4 Плевен 
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3.2.1.1.1 Оценката на качеството на повърхностните води 

Оценката на качеството на водата в този пункт правена за всички отделни 

години в рамките на плана за управление на речния басейн.  

Актуални характеристики на повърхностните водни тела на 

територията на община Тетевен, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. 

Съгласно Приложение 4.1.2.1 на ПУРБ 2016-2021 г., състоянието на ВТ с код   

BG1VT900R1001 - р. Бели Вит до вливане на р. Черни Вит при Тетевен, вкл. притоци - 

Костина, Заводна и Черна река, без зоната за защита РВ „Болованджика“; РВ 

„Брестнишка лъка“ на р. Рибарица е добро екологично и добро химическо  - таблица 28 

Извадка от Приложение 4.1.2.1.; 

Състоянието на ВТ с код BG1VT900R1101 - р. Бели Вит до вливане на р. Черни 

Вит при Тетевен, вкл. притоци - Костина, Заводна и Черна река, без зоната за защита 

РВ "Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица е „добро“ екологично и 

„отлично“ химическо. 

Състоянието на ВТ с код   BG1VT900R1002 - р. Черни Вит от извор до вливане 

на р. Бели Вит при Тетевен, вкл. притоци - Свинска и Косица, без зоната за защита РВ 

Свинска река 1 и 2 е отлично  екологично  и добро химическо (таблица 27); 

Състоянието на ВТ с код BG1VT789R1005 - р. Вит от вливане на реките Черни 

Вит и Бели Вит при Тетевен до вливане на р. Калник при Пещерна и това на ВТ  с код 

BG1VT789R1105 - р. Калник от яз. Сопот до вливане в р. Вит е следното: неизвестно 

екологично и неизвестно химическо състояние  (таблица 27); 

Състоянието на ВТ Искър, с код BG1IS200R1043 - р. Малък Искър от вливане на 

приток при с. Малък Искър до вливане на приток при Калугерово е следното: 

неизвестно екологично и неизвестно химическо състояние  (таблица 36). 
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Таблица 37. Оценка на екологично състояние/потенциал и химичното състояние на повърхностните водни тела за втория 

цикъл на ПУРБ – Извадка от Приложение 4.1.2.1 на ПУРБ 2016-2021 г. 

№ Поречие 

Код на 

повърхностното 

водно тяло 

Географско описание на повърхностното 

водно 

тяло 

Дължина на 

Реките/ 

km/Площ на 

язовира, km2 

Водосбор

на 

площ, 

km2 

СMВТ/ИВТ 

Екологичнo 

състояние/ 

потенциал 

Химично 

състояние 

179 Вит BG1VT900R1001 

р. Бели Вит до вливане на р. Черни Вит при 

Тетевен, вкл. притоци - Костина, Заводна и 

Черна река, без зоната за защита РВ 

"Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. 

Рибарица 

 

 

28,633 

 

 

320,082 

 

Естествено 
2 2 

181 Вит BG1VT900R1101 

р. Бели Вит до вливане на р. Черни Вит при 

Тетевен, вкл. притоци – Костина, Заводна и 

Черна река, без зоната за защита РВ 

"Болованджика"; РВ „Брестнишка лъка" на р. 

Рибарица 

6,903 30,750 Естествено 1 2 

180 Вит BG1VT900R1002 

р. Черни Вит от извор до вливане на р. Бели 

Вит при Тетевен, вкл. притоци - Свинска и 

Косица, без зоната за защита РВ Свинска река 

1 и 2 

31,098 175,030 Естествено 1 2 

176 Вит BG1VT789R1005 

р. Вит от вливане на реките Черни Вит и Бели 

Вит при Тетевен до вливане на р. Калник при 

Пещерна 

19,571 165,475 Естествено U U 

34 Искър BG1IS200R1043 

р. Малък Искър от вливане на приток при с. 

Малък Искър до вливане на приток при 

Калугерово 

25,929 222,729 Естествено U U 
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Легенда: Екологичeн потенциал 

 

Легенда: Екологично състояние                                                                      
Екологично състояние 1 2 3 4 5 U 

клас отлично добро умерено лошо Мн.лошо неизвестно 
 

Легенда: Химично състояние 
Химично състояние 2 3 U 

клас добро Не достигащо добро неизвестно 

 
 Фигура 30 Повърхностни води – община Тетевен* 

*Да се вземе под внимание: В картата  горе; „Повърхностни води – община Тетевен“, р. Костина е неправилно 

записана като р. Костика. Правилният запис е р. Костина. 
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3.2.1.2 Подземни води. Основни източници на замърсявания. Оценка 

качествотото на подземните води 

 Подземни води  
На територията има формирани различни подземни води.  

От ПУРБ 2010 – 2015 г. на БДУВДР – Плевен е отчетено, че във водосбора на 

река Вит са идентифицирани 2 подземни тела в лош статус. Проблемите са от 

повишено съдържание на нитрати, фосфати, манган, хром, свръхводочерпене. 

- Порови води в Кватернера – р. Вит – Основни източници на замърсявания са: 

17 броя нерагламентирани сметища, 5 склада за пестициди, 15 населени места без 

канализация. Регистрирано повишено съдържание на нитрати над 50 mg/l.  

- Порови води в Кватернера – между реките Вит и Осъм – Основни източници на 

замърсявания са: 24 населени места без канализация, 19 склада за пестициди, 30 броя 

нерагламентирани сметища. Регистрирано повишено съдържание на нитрати над 50 

mg/l. 

Карстовите води в средния триас имат разпространение в Западния и 

Централния Предбалкан в района на Белоградчишката антиклинала и Тетевенската 

антиклинала. Варовиците са интензивно напукани и окарстени, подхранват се от 

валежите и се дренират от реките. 

Територията на Община Тетевен, област Ловеч  попада в обхвата на подземни 

водни тела от: 

 СЛОЙ 1 НЕОГЕН – КВАТЕРНЕР 

Подземно водно тяло с име „Порови води в Kватернера – р.Вит“ и код 

BG1G0000QAL018 , което: 

 Според ПУРБ 2010-2015 г.  ПВТ BG1G0000QAL018 е в добро химично 

състояние;  

 е определено като зона за защита на питейни води, съгласно чл. 119а, ал. 

1, т. 1 от Закона за водите /ЗВ/ с код BG1DGW0000Qal018, като 

състоянието на зоната е добро. 

 Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. ПВТ BG1G0000QAL018, състоянието е 

следното: 

  По Риск оценка по количество - ДА, Риск оценка по химия - ДА, Обща 

оценка на риска: В РИСК. 

 СЛОЙ 5 ТРИАС –ЮРА-КРЕДА 

Подземно водно тяло с име „Карстови води в Централния Балкан“ и код 

BG1G0000TJK045, което според ПУРБ 2010-2015 г. : 

 е в лошо химично състояние по нитрати.  

 е определено като зона за защита на питейни води съгласно чл. 119а, ал. 

1,т. 1 от Закона за водите /ЗВ/ с код BG1DGW0000TJK045, като 

състоянието на зоната е добро. 

 Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. ПВТ BG1G0000TJK045, състоянието му е 

следното:  По Риск оценка по количество - НЕ, Риск оценка по химия - 

НЕ, Обща оценка на риска: НЕ. 
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Таблица 38 Оценка на състоянието  на подземните  водни тела 

Код на ВТ Име на ВТ 

ПУРБ 2010-2015 г. 

ПУРБ 2016-2021 г. 

Химично 
състояние 

Количествено 
състояние 

Риск по 
оценка 
Химия 

 

Риск Оценка 
по количество 

 

BG1G0000TJKO45 Карстови води и Централния Балкан лошо добро 
Не   Не  

BG1G0000QAL018 Порови води и Квагернера - р. Вит лошо добро 
Да   Да 

 Мониторинг на Подземните водни тела (ПВТ) на 

територията на Тетевенска община до 2015 г.BG1G0000Qal018 – 

Порови води в Кватернера – р. Вит с площ на ПВТ – 188 km2 от 

безнапорен тип. Покриващите пластове са песъчливо-глинести отложения, а 

литоложкият строеж е представен от чакълесто-песъчливи и песъчливи 

материали и отгоре песъчливи глини и глини.  

 
Фигура 31 Подземни водни тела – община Тетевен 

BG1G0000TJK045 – Карстови води в Централния Балкан с площ на ПВТ – 8 

904 km2 от безнапорен тип. Покриващите пластове са представени от мергелно-

песъчливи материали, повърхностни и подземни карстови форми, а литоложкият 
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строеж от песъчливи, алевритни варовици, доломитизирани варовици и доломити, 

карбонатен флиш.  

 
Фигура 32  Подземни водни тела – община Тетевен 

На територията на Общината попада един пункт за мониторинг на химичното 

състояние на подземните води :  

  Тетевен, Л-35, община Тетевен, област Ловеч с код BG1G0000TJKMP265 

- за наблюдение на химичното състояние на водите от подземно водно 

тяло с код BG1G0000TJK045; 

И шест пункта за мониторинг на количественото състояние на подземните води 

на подземно водно тяло с код BG1G0000TJK045: 

 Гложене, КИ "Голяма видра", община Тетевен, област Ловеч с код 

BG1G0000TJKMP259; 

  Гложене, КИ "Малка видра", община Тетевен, област Ловеч с код 

BG1G0000TJKMP260; 

  Гложене,  КИ, община Тетевен, област Ловеч с код BG1G0000TJKMP261; 

  Български извор, КИ "Голям извор", община Тетевен, област Ловеч с код 

BG1G0000TJKMP262; 

  Тетевен, арт. кл. №1243a, община Тетевен, област Ловеч с код 

BG1G0000TJKMP263; 

  Тетевен, КИ "Ключ", община Тетевен, област Ловеч с код 

BG1G0000TJKMP264. 

Наличие на минерални води 

Наличие на минерални води - На територията на Общината не попадат 

минерални води от Приложение № 2 на Закона за водите. 
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3.2.1.3  Вътрешни водоеми 

На територията на общината е разположен 1 язовир – яз. Малка Желязна, 

разположен в землището на едноименното село. Техническото състояние на язовирната 

стена и съоръженията към нея се определя като неизправно – неработоспособно. 

Язовирът се поддържа празен, на кота „мъртъв обем“ от 2017 г., когато е извършен 

ремонт на основния изпускател и изпразване на язовира през него. 

Има изграден и един микроязовир за спортен риболов – Върбака – до село 

Рибарица, край който има изграден курортен комплекс. 

3.2.1.4 Риск от наводнения 

В „Плана за защита при наводнение“ на област Ловеч за 2012 г. на базата на 

анализа на миналите наводнения са определени четири района със завишен 

потенциален риск, от които два са на територията на община Тетевен. Това са: 

 Рибарица – Тетевен - Ч. Вит – Гложене;  

 Градежница – Глогово – Български Извор – Галата; 

В басейна на р. Вит са определени 6 населени места със значим риск на 

случилите се наводнения, от които 4 са на територията на общината:  

 от р. Калник – 1 бр. в района на с. Български Извор; 

 от р. Черни Вит – 1 бр. в с. Черни Вит; 

 от р. Бели Вит – 1 бр. за обширния район на Рибарица и Тетевен; 

 от обилни дъждове – населените пунктове Глогово – Градежница и 

Галата; 

Река Вит с притоците си Черни Вит и Бели Вит е с постъпления от сравнително 

обширен (около 400 km2) и с голяма денивелация водосборен район, реката за кратко 

време формира водни маси с голям потенциал по отношение на обем и скорост, с 

влачещи скални и дървесни породи, затлачващи мостови конструкции и формиране на 

разливи. При замътване без вода остават с. Рибарица и гр. Тетевен, водоснабдявани от 

речно водохващане “Болованджика”.  

Река Калник има голям водосбор (около 200 km2) с изградени два язовира – 

„Сопот“ и „Малка желязна“, като вторият е разположен на територията на общината и 

които при липса на ретензионни обеми значително натоварват отточната верига и 

наводняват с. Български Извор и главен път №4 (Е-772) от републиканската пътна 

мрежа. 

В речното легло на р. Вит, в участък, водещ от село Рибарица до резерват 

Царичина, има натрупани наносни отложения и растителност, които променят 

естествения ход на реката и насочват течението ѝ към левия бряг и същият е силно 

ерозирал. В два участъка от пътното платно целостта на шосето е нарушена и част от 

пътната настилка е пропаднала в реката. Има реална опасност за движението по пътя. 

От другата страна на пътя е скален масив. При пролетното снеготопене и поройни 

дъждове опасността от падащи отломки и камъни върху пътното платно е повишена. 

По скалите се стичат повърхностни води директно върху пътното платно. Няма 

изградени отводнителни канавки. Няма водостоци. При преминаване на високи води 

застрашени от заливане са къщи и стопански постройки, намиращи се в непосредствена 

близост до десния бряг на реката. Има изготвен проект за укрепване на двата 

подкопани участъка от пътното платно. Необходимо е поставяне на предпазни 

мантинели и изграждане на отводнителни канавки, както и да се предприемат действия 

по реализиране на проекта и реалното му финансиране за извършване на укрепителни 

дейности на пътя. 
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Река Бели Вит преминава през централната градска част на гр. Тетевен в 

некоригиран участък. По цялата дължина на средната част на речното легло е 

образуван непрекъснат островен участък от наносни отложения, силно обрасъл с 

дървесна и храстовидна растителност и проводимостта на реката е силно намалена. 

Устоите на лявата и дясна крилна стена на места са подкопани. 

През декември 2010 г. са реализирани аварийно-възстановителни дейности в 

речното легло на река Вит в участъка на път ІІІ-305 от km 55+385 до km 55+720. След 

този участък на десен завои на пътя има свличане на земни маси и реална опасност при 

високи води от пропадане на пътното платно. На същото място има изграден водосток. 

Необходимо е укрепване на водостока и почистването му от храстовидна растителност, 

да се изготви и реализира цялостен проект за трайно укрепване на насипа на път ІІІ-305 

„Боаза – Гложене” в участък от km 55+626 до km 55+700.  

В Дунавския район за басейново управление на основание с чл. 146г от ЗВ са 

определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно 

Заповед на Директора на БДУВДР, и са утвърдени със Заповед на Министъра на ОСВ. 

Предварителните РЗПРН са класифицирани в три степени на риск по отношение на 

човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културно историческото 

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

степен на риск „висок” и среден”. 

РЗПРН  се определят 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 ОСВ, съгласно чл. 187, ал. 2, т. 6 

от ЗВ. 

На територията на община Тетевен няма райони със значителен 

потенциален риск от наводнения  по чл. 146 г от ЗВ, но са се случвали такива 

събития в резултат  на обилните валежи, паднали на територията на Община 

Тетевен през м. юни и м. юли 2018 г., макар, че Община Тетевен не попада в район 

със значителен потенциален риск от наводнения (становище - писмо с изх. 

№2939/15/12/2-17 г.   на БДДР-Плевен). 

НАВОДНЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ПРЕЗ ЮНИ 

И ЮЛИ  2018 г. 

Хронология на случилото се: В Общински съвет за сигурност при Община 

Тетевен в ранните часове на 24.07.2018 г. започват да постъпват сигнали от граждани,  

вкл. и чрез единния европейски номер за спешни повиквания 112 за наводнени обекти 

(имоти, транспортна инфраструктура и др.), както в гр. Тетевен, така и в различни 

населени места на Община Тетевен. При така създалата се обстановка, Кметът на 

Община Тетевен  свиква заседание на Общинския щаб за изпълнение на плана за 

защита при бедствия.  

В района на гр. Тетевен главно проблемите са свързани с наводнени улици . На 

места това е предизвикало смущения в трафика на МПС. Главната причина за създалата 

се ситуация е огромното количество дъждовна вода, която не може да се поеме от 

отводнителната система на гр. Тетевен. Допълнителни пречки  за оттичането на водата 

създава задръстването на решетките на шахтите на отводнителната система от наноси. 

Има  частично наводнени мазета, приземни етажи и дворове в гр.Тетевен. В кв. 

„Козница“ на гр. Тетевен има информация за свличане на земна маса върху жилищна 

сграда, свличане на участъци от откоса на пътя свързващ квартала с останалата част на 

града, има наводнени дворове и приземни етажи от къщи.  

По отношение на останалите населени места, най-сериозни са проблемите в с. 

Градежница и с. Глогово. В с. Градежница в резултат на проливните дъждове са  

придошли много дерета, които са наводнили дворове и къщи. Придошла е и р. 
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Градежница, като е наводнила много дворове, улици и къщи.  Има  засегната пътна 

инфраструктура, прекъсната водопроводна мрежа, прекъснато електрозахранване, 

свличане на големи количества земна маса и наноси от кал и инертни материали върху 

пътища и поземлени имоти. Има разрушени мостове и улици. Нивото на водата в р. 

Градежница е било критично високо и на места залива улици, дворове и приземни 

етажи от къщи и мазета. Застрашен е от разрушаване е участък от пътя с. Градежница - 

с. Глогово. Установено е, че има пропадания  на част от земния насип (банкета) на пътя 

и има опасност от разрушаването му в този участък.                                         

В с. Глогово достъпът до три махали (Елов дол, Равнище и Трите могили) е 

прекъснат поради това, че придошлото дере разрушава пътя и два моста, свързващи 

тези махали с останалата част от селото. 

Също така е наводнен участък от третокласен път III – 358 Тетевен – Гложене – 

Боаза при бившето предприятие „Глоком“. Водата приижда от „ Калугеров дол“ и е 

свлякла на пътя огромно количество наноси от камъни и почва. Било е затруднено 

преминаването по пътя. Уведомени са  ОПУ- Ловеч, РУ на МВР. От екипите на 

полицията се контролира движението в участъка и трафика от и за гр. Тетевен се 

пренасочва през с. Голям Извор. Организирано е почистването на участъка и е 

осигурена техника на ОПУ и на частни фирми. 

Според получената  информация от кмета на с. Градежница, местната река 

Градежнишка е придошла вследствие на поройните дъждове и на места е предизвикала 

разливи и наводнява къщи и дворове. Към критичните участъци е насочена пътно 

строителна техника за изграждане на временни насипи. Има също информация за 

затрупани с наноси от камъни и почва участъци от пътя с. Градежница - с. Глогово. 

Не са установени много големи материални щети или опасност за здравето и 

живота на хората живеещи в района. 

В заключение: В резултат на обилните валежи паднали на територията на 

Община Тетевен през м. юни и м. юли 2018 г. със Заповед №470/ 24.07.2018г. на Кмета 

на Община Тетевен е обявено бедствено положение. Нанесени сериозни щети по 

уличната и пътната мрежа, електропреносната и водоснабдителната мрежа, прекъснат е 

достъпа до някои махали, разрушени са подпорни стени, активизирали са се свлачищни 

процеси, наводнени са  жилищни и обществени сгради. Най-засегнати от  природната 

стихия са гр. Тетевен, с. Гложене, с. Градежница, с. Глогово, с. Черни Вит и с. Голям 

Извор. Създалата се бедствена ситуация, предизвиква чувствителни затруднения за 

цялостното нормално функциониране на общината. За овладяване на ситуацията 

община Тетевен, заедно с ведомствата, ангажирани при преодоляване на бедствия и 

аварии, са предприети съответните аварийно-спасителни и неотложни възстановителни 

дейности.   Извършени са дейности по разчистване на уличната и пътната мрежа от 

нанесената скална и земна маса, както и от падналата дървесна растителност, изградени 

са защитни диги и заскаляване, извършена е частична корекция и почистване на 

коритата на реките. Изразходените от общината средства са възстановени с ПМС 

№212/04.10.2018 и №260/28.11.2018 на обща стойност 93 016 лв. 

 

3.2.1.4.1 Допустимост на ОУП на община Тетевен спрямо мерките за 

постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 —

2021г. в Дунавски район 

Както беше подчертано, община Тетевен не попада в район със значителен 

потенциален риск от наводнения (становище - писмо с изх. №2939/15/12/2-17 г.   на 

БДДР-Плевен). 
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 Мерки заложени в ПУРН 2016 - 2021г. в Дунавски район за опазване па 

повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при 

реализирането на ОУП: 

В Програмата от мерки заложена в ПУРН, мерките са систематизирани и 

следните основни групи: 

 Мерки на ниво Район за басейново управление, които следва задължително да 

се отразят в  ОУП на община Тетевен: 

 Регионални мерки с много висок приоритет - Тук се включват мерки, които са 

приложими на басейново/ национално ниво;  

 Други регионални мерки - мерки, приложими па басейново ниво, вкл. и извън 

РЗПРН; 

 Мерки за РЗПРН: 

 Необходими мерки — приоритетни мерки за съответния РЗПРН, 

необходимостта от които е определена с  достатъчна степен на сигурност;  

 Допълнителни мерки - мерки, които не са от първостепенна важност за 

РЗПРН и допълват необходимите;  

  Инициирани/стартирали конкретни мерки; 

 Мерки в населени места извън РЗПРН - планирани мерки във връзка със 

значими наводнения след 2012 г. 

При реализации на ОУП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките 

съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН 

(Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 -2021 г. в ДРБУ, включително: 

 Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат 

съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20- 

годишната вълна. 

Заключение:  Реализирането на ОУП е допустимо спрямо мерките 

заложени ПУРН 2016 - 2021 г. в Дунавски район. 

3.2.1.5 Отток на водите 

Площта на реките и водните басейни в община Тетевен заема 2813 dka, което 

съставлява 0,4% от общата територия. В най-високата част на общината модулът на 

оттока М е 27,90 l/sec/km2, като постепенно намалява с надморската височина, за да 

достигне 4,06 l/sec/km2 в диапазона от 300 – 600 m надморска височина. На по-ниска 

надморска височина се забелязва покачване на стойностите на модула на оттока, което 

се дължи на карстовите извори, появяващи се в тези територии. Важна роля за 

формирането на генетичната структура на оттока имат карстовите води извиращи 

основно от триаски варовици и по-малко от кредни варовици в северната част на 

общината. 

Според изчисленията за многогодишния отток по северните склонове на Стара 

планина над 600 m надморска височина, те се определят като силно водоносни, със 

среден обем на многогодишния отток между 300 и 900 mm. 

Максимумът на оттока на река Вит в рамките на общината е през месец май, 

като нарастването от февруари към март – април е постепенно. Хидроложката 

характеристика на самите водоизточници е благоприятна за поддържане на стабилен 

качествен състав на водите, тъй като няма големи сезонни колебания. 

В естествено състояние подземните води имат добри питейни качества и с редки 

изключения отговарят на санитарно-хигиенните изисквания като „Вода за пиене“. 

Съществуват много нерешени проблеми при управлението и опазването на водите, 
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свързани с остаряла и амортизирана техника, ограничени финансови възможности, 

безразборно вкарване на непречистени отпадъчни води във водоприемниците и др. 

3.2.1.6 Мониторинг на водите 

Контролът върху състоянието на повърхностните и подземни води е 

организиран в рамките на Националната система за мониторинг на околната среда 

(НСМОС). Мониторингът на водите е регламентиран в Наредба №1/11.04.2011 г., която 

урежда реда и начина за създаване на мрежите и планиране за мониторинга. 

Мониторингът на повърхностните и подземните води осигурява информация за 

протичащите във водните тела процеси, промени и явления, необходима за 

оптималното управление на водните басейни. Предмет на мониторинга на водите са 

валежите, повърхностните води (реки, езера и язовири) и подземните води. 

Негативното въздействие върху качеството на водите е резултат от антропогенното 

въздействие, което се изразява в изменение на режима на водния им отток, заустване на 

отпадъчни води от точкови и дифузни източници и др. Допълнително негативно 

влияние върху екологичното състояние на водите оказват някои косвени фактори като: 

замърсяването на атмосферата и свързаните с това валежи и седименти във 

водосборните области, глобалното изменение на климата и в частност повишаване на 

температурата, както и влиянието ѝ върху протичащите в тях химични, биохимични и 

сорбционни процеси и др. Актуалното състояние на част от водните тела на 

територията на община Тетевен е оценено както следва: 

3.2.1.6.1 Оценка на екологичното и химическо състояние на повърхностните 

водни тела  

 Повърхностно водно тяло с код BG1VT900R1001, съгласно ПУРБ 2016-

2021г.,  водното тяло Вит с код  BG1VT900R1001 р. Бели Вит до вливане на р. Черни 

Вит при Тетевен, вкл. притоци - Костина, Заводна и Черна река, без зоната за защита 

РВ "Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица е с  екологично състояние –

добро и химическо състояние - добро; 

 Повърхностно водно тяло с код BG1VT900R1101, съгласно ПУРБ 2016-

2021г.,  водното тяло Вит с код  BG1VT900R1101 - р. Бели Вит до вливане на р. 

Черни Вит при Тетевен, вкл. притоци – Костина, Заводна и Черна река, без зоната за 

защита РВ "Болованджика"; РВ „Брестнишка лъка" на р. Рибарица е с  екологично 

състояние – добро и химическо състояние отлично; 

 Повърхностно водно тяло с код BG1VT900R1002, съгласно ПУРБ 2016-

2021г.,  водно тяло Вит BG1VT900R1002 - р. Черни Вит от извор до вливане на р. Бели 

Вит при Тетевен, вкл. притоци - Свинска и Косица, без зоната за защита РВ Свинска 

река 1 и 2 – екологичното състояние е отлично, химическото – добро; 

 Повърхностно водно тяло с код BG1VT789R1005 – Съгласно ПУРБ 2016-

2021г.,  водно тяло Вит BG1VT789R1005 - р. Вит от вливане на реките Черни Вит и 

Бели Вит при Тетевен до вливане на р. Калник при Пещерна   - екологичното състояние 

- неизвестно и химическото  - неизвестно; 

 Повърхностно водно тяло с код BG1IS200R1043 - р. Малък Искър от 

вливане на приток при с. Малък Искър до вливане на приток при Калугерово е: 

неизвестно екологично и неизвестно химическо състояние  (таблица 30). 
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3.2.1.6.2 Оценка на количественото, екологичното и химическо състояние 

на подземните водни тела 

 Подземно водно тяло с код BG1G0000Qal018 – Порови води в Кватернера – р. 

Вит – оценката на риска от замърсяване – „в риск“, в добро химично състояние, 

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. ПВТ BG1G0000QAL018, състоянието е:  по Риск 

оценка по количество - ДА, Риск оценка по химия - ДА, Обща оценка на риска: В 

РИСК.; 

 Подземно водно тяло с код BG1G0000TJK045 – Карстови води в Централния 

Балкан – оценката на риска от замърсяване е „не е в риск“, в лошо химично 

състояние – отклонение по показател NO3 от дифузни източници на замърсяване; 

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. състоянието на ПВТ BG1G0000TJK045 е 

следното:  По Риск оценка по количество - НЕ, Риск оценка по химия - НЕ, Обща 

оценка на риска: НЕ. 

Таблица 39 Оценка на количественото състояние на подземните водни тела на 

територията на община Тетевен 

Количественото състояние на подземните водни тела BG1G0000Qal018 и 

BG1G0000TJK045 на територията на община Тетевен, съгласно информацията, 

представена с писмо с изх. № 2939/15.12.2017 г. на БДДР-Плевен -  таблица № 27, 

количественото състояние на двете тела е добро, химическото състояние – лошо. 

 Мониторингови станции за повърхностни и подземни води до 2015 г. 

 На река Стара Рибарица е разположен пункт за мониторинг с код 

BG1VT69939MS012 на вода предназначена за консумация от човека, РВ “Брестнишка 

лъка”   в повърхностно водно тяло - BG1VT900R001. Пункта е част от националната 

мрежа за контролен мониторинг на води за пиене и се анализира, съгласно 

изискванията на Наредба 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към 

повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Ежегодно 

речното водохващане се категоризира и за 2012 година, същото е оценено с категория 

А1, по горецитираната Наредба. Речното водохващане се експлоатира от ВиК ООД гр. 

Ловеч. Същите изпълняват план за собствен мониторинг и резултатите от анализите, 

потвърждават категорията. С водата от “Брестнишка лъка” се водоснабдяват с. 

Рибарица и гр. Тетевен; 
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BG1G0000Qal018 
Порови води в Кватернера 

– р. Вит 
188 1 052 693 69 763 289 В РИСК 

BG1G0000TJK045 
Карстови води в 

Централния Балкан 
8 904 6 960 1 401 10 1 411 5 549 

НЕ е в 

РИСК 
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 Мониторинговата станция BG1VT09921MS070 на р. Стара Рибарица, 

приток на р. Бели Вит – или т.н. РВ “Болованджика” е също разположен в  

повърхностно водно тяло BG1VT900R001 и е част от националната мрежа за контролен  

мониторинг на повърхностните води, съгл. Заповед РД - 182/26.02.2013 г. на министъра 

на околната среда и водите. Същият  пункт се анализира ежегодно, съгласно 

изискванията на Наредба 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към 

повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Речното 

водохващане се експлоатира се от ВиК ООД гр. Ловеч и водоснабдява с. Рибарица и гр. 

Тетевен. ВиК ООД гр. Ловеч акуратно извършва ежегоден собствен мониторинг на 

физикохимичните и микробиологични показатели  на РВ “Болованджика” и то е 

оценено категория А1, по същата Наредба 12; 

 В същото водно тяло е разположена мониторингова станция 

BG1VT69922MS079 на р. Костина над Кървавото кладенче, около 2 km под 

Болованджика. Пунктът е референтен за валидиране на тип R2 - Планински реки в 

Понтийска провинция. Анализира ежегодно се съгласно същата заповед на министъра 

на околната среда и водите; 

 В същото водно тяло е разположена мониторинговата станция 

BG1VT09931MS080 - р. Бели Вит над с. Рибарица. Пунктът е референтен, т.е не е 

повлиян от антропогенно въздействие. Анализира се с честота 4 пъти годишно и 

мониторинга се изпълнява, съгласно цитираната по- горе  заповед на министъра на 

околната среда и водите. 

 Във водно тяло BG1VT789R005 е разположена мониторинговата станция 

BG1VT99111MS060 - р. Бели Вит след гр. Тетевен. Пунктът е референтен за 

валидиране на тип R2 - Планински реки в Понтийска провинция. Анализира ежегодно. 

Резултатите от анализа на водата в реката в този пункт се докладва в Европейската 

агенция за мониторинг на повърхностни води и част от докладването по WISE.  

 Актуални мониторингови станции и актуално състояние на водните 

тела 

Съгласно Доклада за състоянието на околната среда на РИОСВ-Плевен за 2018 

г., качеството на водите на река Вит и нейните притоци се наблюдава в 7 пункта за 

мониторинг, разположени, във следните водни тела, в обхвата на община Тетевен: 

 BG1VT06913MS1050, р. Вит, при махала Асен; 

 BG1VT06913MS1050, р. Калник, преди вливане в р. Вит, при с. Б.извор; 

 BG1VT09931MS080, р. Бели Вит, с. Рибарица; 

 BG1VT69922MS079, р. Костина, над мест. Кървавото кладенче; 

  BG1VT99111MS060, р. Вит, гр. Тетевен; 

 BG1VT69213MS1010, р. Черни Вит при с. Дивчевото; 

 BG1VT09921MS070, РВ Болованджика. 

За периода 2017 - 2018 г.*, по кислороден режим, електропроводимост, фосфати, 

някои съединения на азота и БПК5, резултатите от анализа показват концентрации 

близки до отлично и добро състояние. Превишени концентрации, отговарящи на 

умерено състояние са измерени по показателите азот нитратен, азот нитратен и общ 

азот. Няма измерени високи концентрации над изискванията за СКОС по 

анализираните специфични замърсители. Анализът на приоритетни вещества в периода 

2017 - 2018 г. показва постигащо добро химично състояние. 

На основното поречие на р. Вит, на територията на община Тетевен  са 

разположени следните водни тела: 

 р. Вит, от вливане на реките Черни Вит и Бели Вит, при Тетевен, до 

вливане на р. Калник при Пещерна, с код на водното тяло 
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BG1VT789R1005, наблюдавано с един пункт за мониторинг - р. Вит, при 

махала Асен. 

При направените изпитвания по физикохимични показатели, във водното тяло са 

 установени превишения по БПК5 и P- total. Не са измерени концентрации по 

специфични вещества превишаващи СКОС.  Данните за 2018 г. от пункта на р. Вит при 

махала Асен, са за елементи за качество макрозообентос и фитобентос. Оценката по 

БЕК за пункта е добро състояние. 

 р. Бели Вит, до вливане на р. Черни Вит при Тетевен, включително 

притоци - Костика, Заводна и Черна река, без зоната за защита РВ 

"Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица: 
*Забележка: Източник;  Доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Плевен за 2018 г. 

Качеството на водата във водното тяло на р. Бели Вит, с код BG1VT900R1001 се 

наблюдава в 3 пункта за мониторинг: при с. Рибарица, при гр. Тетевен и р.   Костина, 

приток на р. Бели Вит, над местността Кървавото кладенче. 

От анализа по физикохимичните показатели е видно, че водното тяло отговаря 

на 

изискванията за добро състояние спрямо Наредба Н-4, с изключение на показателите 

разтворен кислород и N-NO2, които отговарят на изискванията за умерено състояние. 

От анализа на специфичните замърсители е видно, че няма измерени концентрации над 

изискванията на СКОС за добро състояние. Анализът на приоритетни вещества не 

отчита концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние. Химичното 

състояние на водното тяло е достигащо добро. 

Пунктовете за хидробиологичен мониторинг във водно тяло BG1VT900R1001 са два - 

р. Вит, след Тетевен и р. Бели Вит, над с. Рибарица. Наблюденията по БЕК за периода 

2017 – 2018 г., в пункта след гр. Тетевен, показват добро състояние по макрофити и 

риби и отлично състояние по макрозообентос и фитобентос. Данните в пункта над 

с.Рибарица показват добро състояние по макрозообентос и фитобентос и отлично 

състояние по макрофити. 

 РВ "Болованджика" и РВ "Брестнишка лъка" на р.Рибарица 

Запазват оценката си за добро състояние по измерените концентрации на специфичните 

замърсители и приоритетни вещества. Няма отклонение от изискванията за 

добро/отлично състояние по отношение на физикохимичните показатели. Водното тяло 

BG1VT900R1101, което е разположено в ЗЗВ за ПБВ е в добро химично състояние за 

периода 2017 - 2018 г. През периода 2017 – 2018 г. не е планиран хидробиологичен 

мониторинг за РВ „Болованджика“ над с.Рибарица 

На територията на Общината попада един пункт за мониторинг на химичното 

състояние на подземните води:  

 Тетевен, Л-35 , община Тетевен, област Ловеч с код BG1G0000TJKMP265 

- за наблюдение на химичното състояние на водите от подземно водно тяло с код 

BG1G0000TJK045; 

И шест пункта за мониторинг на количественото състояние на подземните води 

на подземно водно тяло с код BG1G0000TJK045: 

 Гложене, КИ “Голяма видра”, община Тетевен, област Ловеч с код 

BG1G0000TJKMP259; 

 Гложене, КИ “Малка видра”, община Тетевен, област Ловеч с код 

BG1G0000TJKMP260; 

 Гложене, КИ , община Тетевен, област Ловеч с код BG1G0000TJKMP261; 

 Български извор, КИ “Голям извор”, община Тетевен, област Ловеч с код 

BG1G0000TJKMP262; 
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 Тетевен, арт. кл. №1243a, община Тетевен, област Ловеч с код 

BG1G0000TJKMP263; 

 Тетевен, КИ “Ключ”, община Тетевен, област Ловеч с код 

BG1G0000TJKMP264. 

Съгласно Доклада за състоянието на околната среда на РИОСВ-Плевен за 2018 

г., в слой 5 ТРИАС-ЮРА-КРЕДА на територията на ДРБУ, в обхвата на община 

Тетевен попада  подземно водно тяло:  

 Подземно водно тяло с код BG1G0000TJK045 и име „Карстови води в 

Централния Балкан” е представено с  мониторингов пункт - МР 265. На територията на 

РИОСВ Плевен, при гр. Тетевен е в следното състояние: 

-  МР 265 при гр. Тетевен, ТК Л-35, община Тетевен, област Ловеч: резултатите 

от мониторинга проведен през 2018 г. потвърждават доброто химично състояние 

на водата в пункта, оценено в предходните години. 

 Контролен мониторинг на повърхностни води, предназначени за 

ПБВ на територията на ДРБУ за 2019 г. 

Контролен мониторинг на повърхностни води, предназначени за ПБВ на 

територията на ДРБУ за 2019 г. съгласно Наредба № 12/18.06.2002 г. за качествените 

изисквания към повърхностни води предназначени за питейно-битово водоснабдяване 

Във връзка с изпълнение на чл.155, ал. 1, т. 8 от Закон за водите, чл. 107, ал. 2, т. 

2 от Наредба 1 от 11 април 2011г. за мониторинг на водите и Наредба 12/18.06.2002 г., 

БДДР всяка година актуализира Програмите за контролен и собствен мониторинг. 

 Програмата за контролен мониторинг на повърхностните води, предназначени 

за ПБВ за 2019 г. е изготвена въз основа на направената категоризация за 2018 г. и 

съгласно изискванията на Приложение 3, към чл.7, ал.1 от към Наредба 12/18.06.2002 г. 

С цел да се осигурява постоянна и системна информация за състоянието и 

качеството на повърхностните води за ПБВ, БДДР ежегодно изготвя Програми за 

собствен мониторинг на В и К операторите, съобразени с изискванията на Наредба 

12/18.06.2002 г. За 2019 г. са изготвени 11 програми за собствен мониторинг на В и К 

оператора, на 1 община и 1 за Напоителни системи - Долен Дунав. 

Във всички пунктове от Програмата за контролен мониторинг на 

повърхностните води, предназначени за ПБВ за 2019 г., са планирани за пробовземане 

и анализ ФХП и МБП. 

Зони за защита на водите 

Речните водохващания с прилежащата им водосборна област и язовирите, 

предназначени за ПБВ са определени като зони за защита на повърхностните води 

(ЗЗВ), съгл. чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. Съгласно утвърдения национален подход 

оценката на състоянието на ЗЗВ, предназначени за ПБВ се извършва по изискванията 

на Наредба № 12/18.06.2002 г. 

Предвид представеният анализ в Доклада за изпълнение Програмата за 

мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и 

категоризация на речните водохващания и язовири за 2018 година и критериите 

съгласно подхода за оценка, заключението е, че към 2018 г всички ЗЗВ на 

повърхностни води, предназначени за ПБВ са в добро състояние. 

Обобщена категоризация на водоизточниците 
Обобщената категоризация на водоизточниците се определя в зависимост от по – 

лошата от двете категории – ФХП или МБП. 

Съгласно Доклад за изпълнение Програмата за мониторинг на повърхностни води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване и категоризация на речните водохващания и 

язовири за 2018 година, при обобщената категоризация освен посочените в Наредба № 

12/18.06.2002 г. категории А1, А2 и А3, се прилага и допълнителна категория А2**. 
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Категорията се определя като А2**, когато пунктове са с ниска степен на достоверност на 

оценката, поради една от следните причини: 

 Оценката по ФХП е А2* и липсват данни от МБП или наличните данни по МБП 

отговарят на оценка за категория А1, А2 или А3; 

 Оценката по ФХП е А1, но липсват данни по МБП или оценката по МБП 

отговаря на категория А3; 

 Оценката по МБП отговаря на изискванията за категория А2 или А3, но липсват 

анализи от ФХП. 

 За пунктовете, оценени по МБП в категория А3, крайната оценка на водоизточника е 

А2**, поради ограничени резултати от ФХП и ниско ниво на достоверност на оценката по 

МБП, описани в посочения  по-горе Доклад. Например  за: Категоризация на повърхностни 

води, предназначени за ПБВ на населени места в община Тетевен,  р. Бели Вит  

РВ”Болованджика" и р. Бели Вит РВ”Брестнишка лъка” и двата водоизточника са 

определени  с категория А2 (таблици 42 и 43), макар, че няма отклонения от 

пепоръчителните стойности.
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3.2.1.6.3 Актуални мониторингови станции за повърхностни и подземни води към 2019 г., съгласно ПУРБ на БДДР  

 

 ПРОГРАМА ЗА КОЛИЧЕСТВЕН МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ, ИЗПЪЛНЯВАНА ОТ НИМХ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ДУНАВСКИ РАЙОН ПРЕЗ 2019 Г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Таблица 40 Програма за количествен мониторинг на повърхностни води, изпълнявана от НИМХ на територията на Дунавски район през 2019 г.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                              – извадка от таблица 2.1. на ПУРБ БДДР 

 

 ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛЕН И ОПЕРАТИВЕН МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА 2019-2020 г. ОТ 1.04. 2019- ДО 31.03.2020 г."   
Таблица 41 Програма за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води на територията на дунавски район за 2019-2020г. от 1.04. 2019- до 

31.03.2020 г."                                                                                                                                                                            - Извадка от Таблица 1.1. към ПУРБ 2016-2021г. 
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BG1VT06913MS1050 
 

р.Вит при махала 

Асен, на моста за 

Боаза   
O ВМ PS Вит Вит BG1VT789R1005 R2 24,24364 43,05645 

от 1 до 16/без4 

и 5/ 
1-5,6,8 4     1,2 

1,2,5, 

13,19,20,21 
2 4 Плевен 

BG1VT69922MS079 
 

р. Костина, над 

мест. Кървавотоо 

кладенче 
S ВМ PS Вит Бели Вит BG1VT900R1001 R2 24,35392222 

42,8343722

2 

от 1 до 16/без4 

и 5/ 
1-5,6,8 

4 / показател 

6**-12 пъти 
6,20,21,23 12 1,2 20,21 1,2 4 Плевен 

BG1VT068117MS1060   

р.Калник преди 

вливане в р.Вит, 

при с. Бълг.извор 
O ВМ PS Вит р.Калник BG1VT789R1105 R2 24,28765 43,03921 

от 1 до 16/без4 

и 5/ 
1-5,6,8 4 

5,7,12,30, 34-

36, 38-45 
12 1, 2,22 

1, 2,13, 19, 

20,21 
2 4 Плевен 

№ 

по 

ред 

Нов 

на 

ХМС 

 Стар 

на 

ХМС 

Код ма мониторингов 

пункт по БДДР 
Водно тяло Река 

 

Пункт Х У 
Режимна/ 

оперативна 

40 21650  51 BG1VT99111MS060_1_Q BG1VT900R1001 Вит (Бели Вит)  Тетевен 24,2921 42,9108 oперативна 
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 ПРОГРАМА ЗА  МОНИТОРИНГ НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ДУНАВСКИ РБУ  ЗА  ПЕРИОДА 2019 г. - 2020 г.                                                                                                   
    

Таблица 42 Програма за  мониторинг на количественото състояние на подземните води на територията на Дунавски РБУ  за  периода 2019 г. – 2020 г.                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                -   извадка от таблица 2.5.  на ПУРБ БДДР 

№ 

по 

ред 

Европейски код на 

пункт 

Населено 

място 
Име на пункт  община област код на ПВТ 

Географска 

дължина 

Географска 

ширина 

Дълбочина 

на пункта 

(м) 

Ниво Дебит Изпълнител 

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

131 BG1G0000TJKMP259 Гложене 
Гложене, 

КИ"Голяма видра" 
Тетевен Ловеч BG1G0000TJK045 24,196830 42,971260     12 НИМХ 

132 BG1G0000TJKMP260 Гложене 
Гложене, 

КИ"Малка видра" 
Тетевен Ловеч BG1G0000TJK045 24,199890 42,975110     12 НИМХ 

133 

 

BG1G0000TJKMP262 
Български 

извор 
Български извор, 

КИ"Голям извор" 

 

Тетевен Ловеч BG1G0000TJK045 24,283110 43,031420     12 НИМХ 

134 BG1G0000TJKMP263 Тетевен 
Тетевен, 

арт.кл.№1243a 
Тетевен Ловеч BG1G0000TJK045 24,265660 42,915490     4 НИМХ 

135 BG1G0000TJKMP264 Тетевен 
Тетевен, 

КИ"Ключ" 
Тетевен Ловеч BG1G0000TJK045 24,280610 42,914040     12 НИМХ 
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Категоризацията на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на територията на БДДР - гр. 

Плевен, предназначени за водоснабдяване на населени места  в  община Тетевен за 2018 година,  съгласно Наредба №  12/18.06.2002г. 

са посочени в следващата таблица: 

 
Таблица 43 Категоризация на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на територията на БДДР - гр. Плевен за 2018 година 

съгласно Наредба № 12/18.06.2002г. 

№ Наименование Водоснабдителна  

организация 

Водоснабдявано 

население от 

водоизточника 

РЗИ Категория 

за 2017г. 

Категория за 2018г. 

оценка по 

физикохим. 

показатели 

оценка по 

микробиол. 

показатели 

Категоризация 

89 
р.Бели Вит  

РВ”Болованджика" “В и К” ООД Ловеч 

>10000  <30000 Ловеч 

А2 А1 А2 А2 

90 
р.Бели Вит 

РВ”Брестнишка лъка” “В и К” ООД Ловеч 

>10000  <30000 Ловеч 

А1 А1 А2 А2 
 Забележка:        

 "ФХП - физикохимични показатели 

МБП - микробиологични показатели 

НД - няма данни"        

 A2* - Няма отклонение от препоръчителните и/или задължителните стойности на физикохимичните показатели за категория А1, но е с минимален брой данни 

от мониторинга, поради тази причина е оценено с категория А2        

 "А2** - Означени са пунктове с ниско ниво на достоверност на оценката, поради следните причини:  

             - Оценката по физикохимичните показатели е А2*  и липсват данни от МБП или наличните данни по МБП отговарят на оценка за  категория А1, А2 или А3 

             - Оценката по физикохимичните показатели е А1, но липсват данни по МБП или оценката по МБП отговаря на категория А3; 

          - Оценката по МБП отговаря на изискванията за категория А2 или А3, но липсват анализи от ФХП.                                               "   
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   Контролният мониторинг на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на територията на БДДР - гр. 

Плевен  за 2019 година, съгласно Наредба № 12/18.06.2002г., предназначени и за населените места от община Тетевен е предсравен в 

следващата таблица:                
Таблица 44   Контролен мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на територията на БДДР - гр. Плевен  за 

2019 година, съгласно Наредба № 12/18.06.2002г., предназначени за част от н.м. на община Тетевен- извадка от таблица 1.3. на ПУРБ (състояние на водите и 

зоните  за защита)              
№ Наименование Код на 

мониторинговия 

пункт 

Водоснабдителна  

организация 

 Местоположение РЗИ Категория 2018г. Годишна честота на 

мониторинг                                                

(брой изпитвания по групи 

показатели за контрол) 

График на 

мониторинг 

(месец)                    

 по групи 

показатели 

Населено място Оценка 

Физико-

химия 

Оценка 

Микро-

биология 

Категория I II III допълнителни 

радиологични 

показатели, 

съгласно чл.3, 

ал.(2) от 

Наредба 12                       

/честота 1 път 

годишно/ 

I II III 

74 
р.Бели Вит 

РВ”Болованджика 
BG1VT09921MS070 “В и К” ООД Ловеч с.Рибарица Ловеч А1 А2 А2 2 2 1 

обща α -
активност; обща 

β- активност; 

уран 

VI,IX 
VI, 

IX 
VI 

75 

р.Бели Вит 

РВ”Брестнишка 

лъка” 

BG1VT69939MS012 “В и К” ООД Ловеч с.Рибарица Ловеч А1 А2 А2 1 1 1   VI VI VI 

 

 

Междинната екологична  и химична оценка на  повърхностните водни тела в БДДР за периода 2016-17-2018 г. по отделни БЕК, 

физикохимични елементи за качество, специфични замърсители и приоритетни вещества към  декември 2018 г. е представена 

в следващата таблица.                

      



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

157 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

Таблица 45 Междинна екологична  и химична оценка на  повърхностните водни тела в БДДР за периода 2016-17-2018 г. по отделни БЕК, физикохимични 

елементи за качество, специфични замърсители и приоритетни вещества към  декември 2018 г.*  

Поре

чие 

Код на 

повърхнос

тното 

водно тяло 

Географско 

описание 

на 

повърхност

ното водно 

тяло 

Дължина 

на 

реките, 

km/Площ 

на 

язовира, 

км2  

Водосбор

на площ, 

km2 

Оценка по 

отделни 

биологични 

елементи за 

качество (БЕК) 

Oцен

ка по 

биоло

гичн

ите 

елеме

нти 

за 

качес

тво 

Достов

ерност 

на 

оценка

та 

Oценка по отделни физико-химични показатели   

Обща 

оцен

ка по 

физи

ко-

хими

чни 

показ

атели 

и 

специ

фичн

и 

замъ

рсите

ли 

Досто

верно

ст на 

оценк

ата 

Об

ща 

Еко

лог

ичн

а 

оце

нка 

показа

тели 

със ст-

ст над 

СКОС/

във 

вода/ 

Хими

чно 

състо

яние-

оценк

а на 

прио

ритет

ни 

вещес

тва 

/във 

вода/ 

Дост

овер

ност 

на 

оцен

ката 

              Кислороден режим Биогенни замърсители 
Специфични 

замърсители 
    

  
    

          

М

З

Б 

М

Ф 

Ф

Б 

Р

и

б

и 

Ф

П 
1-5,U 0,1,2,3 РН 

Елект

роп 

Съд. 

наO,

mg/l 

Б

П

К 

NH4 NO2 NO3 
N-

total 

P-

PO4 

P-

total 

общо 

анали

зрани 

>СКОС 
G,F,

U 
1-3,U 

0,1,2,

3 

1-5, 

U 
  2,3,U 

0,1,2,

3 

Вит 
BG1VT900R
1001 

р. Бели Вит 
до вливане 
на р. Черни 
Вит  при 
Тетевен, 
вкл. 
притоци - 
Костика, 
Заводна и 
Черна река, 
без зоната 
за защита 
РВ 
"Боловандж
ика"; РВ 
"Брестнишк
а лъка" на 
р. Рибарица 

28,633 320,082 

      

    2 2 

                    

  No G 3   3     2 

Вит 
BG1VT900R
1002 

р. Черни 
Вит от 
извор до 
вливане на 
р. Бели Вит 

31,098 175,030 

      

    2 2 

                    

  No G 3   2     2 
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при 
Тетевен, 
вкл. 
притоци - 
Свинска и 
Косица, без 
зоната за 
защита РВ 
Свинска 
река 1 и 2 

Вит 
BG1VT900R
1101 

РВ 
"Боловандж
ика"; РВ 
"Брестнишк
а лъка" на 
р. Рибарица 

6,903 30,750 

  

        1 2 

                    

  No G 3   1     2 

Вит 
BG1VT900R
1102 

РВ "Свинска 
река 1"; РВ 
"Свинска 
река 2" на 
р. Свинска 

4,487 7,361 

  

        1 

групира
но с  
BG1VT9
00R110
1                     

  No G 3         2 

*Източник: ПУРБ 2016-2021 г. на БДДР – Плевен – Управление на водите. Състояние на водите и зоните  за защита    

  

 

  

групиран за 
отлично 

състояние по 
съответния 
елемент за 
качествто 

                 

групиран за 
добро състояние 

по съответния 
елемент за 
качествто 

                                                                  

Cu/MBL 

Приложен 
модела на 

биотичните 
лиганди/MBL/, 

няма 
превишени 

концентрации 

                                                                                                                    

Легенда: 
 

състояние 
 

ЕС клас 

1 отлично 

    2 добро 

3 умерено 

    4 лошо 

         5 много лошо 

U неизвестно 

  
  хс клас 

2 добро 

3 не достигащо добро 

U неизвестно 

  
ниво на достоверност 

 

0 
няма данни от мониторинг, не е групирано 
не е определяно състояние 

1 ниско ниво на достоверност 

2 средно ниво на достоверност 

3 високо ниво на достоверност 

Класификация на 
екологичния  
потенциал 

Цветен код  клас 

Изкуствени 
водни 
обекти 

Силно 
модифицирани 
водни обекти 

клас 

Добър и по-висок 
Зелено със 
светло сиви 

линии 

Зелено с тъмно 
сиви линии 

1-2 

умерен 
Жълто със 

светло сиви 
линии 

Жълто с тъмно 
сиви линии 

3 

лош 
Оранжево със 
светло сиви 

линии 

Оранжево с тъмно 
сиви линии 

4 

много лош 
Червен със 
светло сиви  

линии 

Червен с тъмно 
сиви  линии 

5 
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3.2.1.7 Актуално състояние на повърхностните водни тела, разположени на 

територията на Дунавския район за басейново управление за 

периода 2017-2018 г., по отделни елементи за качество* 

Анализ за състоянието на повърхностните водни тела (в  обхвата на община 

Тетевен), разположени на територията на Дунавския район за басейново 

управление за периода 2017-2018 г., по отделни елементи за качество* 

 

 р. Вит от вливане на реките Черни Вит и Бели Вит при Тетевен до вливане на р. 

Калник при Пещерна, BG1VT789R1005 

Във водното тяло от измерените физикохимични показатели се наблюдават 

превишения по показател: БПК5 и общ фосфор. След анализа на данните става видно, 

че няма измерени специфични вещества с концентрация над изискванията на СКОС за 

добро състояние. 

Данните от пункта р. Вит при махала Асен, водно тяло BG1VT789R1005 са от 

2018г. за елементи за качество макрозообентос и фитобентос. Оценката по биологични 

елементи за качество е добро състояние. 

В заключение може да се заяви, че оценката по физикохимични показатели и 

специфични замърсители за основното поречие на река Вит е умерено състояние. За 

оценка на химичното състояние са планирани за анализ приоритетни вещества във 

водното тяло. След преглед и анализ на резултатите от проведения мониторинг става 

ясно, че не се наблюдават превишения на концентрацията на анализираните вещества 

разположени по основното поречие на река Вит. Оценката за химичното състояние е 

добро. 

 

 Река Бели Вит до вливане на р. Черни Вит при Тетевен, вкл. Притоци – Костика, 

Заводна и Черна река, без зоната за защита РВ „Болованджика“; РВ „Брестнишка 

лъка“ на р. Рибарица. 

Качеството на водата във водно тяло на р.Бели Вит BG1VT900R1001 се 

наблюдава от 3 пункта за мониторинг- при с. Рибарица, при гр. Тетевен и р. Костина, 

приток на р. Бели Вит, над мест. Кървавото кладенче.  

От анализа по физикохимичните показатели е видно, че водното тяло отговаря 

на изискванията за добро състояние спрямо Наредба Н-4, с изключение на показатели: 

разтворен кислород и N-NO2 който отговарят на изискванията за умерено състояние.  

От анализа на специфичните замърсители е видно, че няма измерени 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 водното тяло е достигащо добро. Оценката по биологични 

елементи за качество за водното тяло е добро състояние. 

 

  РВ “Болованджика”; РВ “Брестнишка лъка” на р. Рибарица 

Запазва се оценката за добро състояние по измерените концентрации на 

специфични замърсители и приоритетни вещества. Няма отклонение от изискванията за 

добро/отлично състояние по отношение на физикохимичните показатели. 

Водното тяло BG1VT900R1101, което е разположено в ЗЗВ за ПБВ е в добро 

екологично и добро химично състояние за наблюдавания период 2017-2018 година. 

През периода 2017-2018г. не е планиран хидробиологичен мониторинг за речно 

водохващане Болованджика над с.Рибарица. 
*Забележка: Източник: ПУРБ 2016-2021 г. –Състояние на водите, зони за защита на водите 
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 р. Черни Вит от извор до вливане на р. Бели Вит при Тетевен, вкл. Притоци – 

Свинска и Косица, без зоната за защита РВ Свинска река 1 и 2. Водно тяло 

BG1VT900R1002 и пункт за мониторинг р. Черни Вит при с. Дивчевото. 

Оценката по биологични елементи за качество (макрозообентос, 2018г.) е 

отлично състояние. 

 РВ „Свинска река 1“; РВ „Свинска река 2“ на р. Свинска, водно тяло 

BG1VT900R1102 – групирано с BG1VT900R1101, но за него няма мониторинг 

От анализа по физикохимичните показатели е видно, че водното тяло отговаря на 

изискванията за добро състояние спрямо Наредба Н-4, с изключение на показател: N-

total  отговарят на изискванията за умерено състояние. От анализа на специфичните 

замърсители е видно, че няма измерени високи концентрации над изискванията на 

СКОС за добро състояние. Анализът на приоритетни вещества не отчитат 

концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние. Химичното състояние на 

водното тяло е достигащо добро. 

 

3.2.1.7.1 Зони за защита на водите, съгласно чл. 119 а, ал. l от Закона за 

водите 

Таблица 46. Зони за защита на водите 

Зони за 
защита на 

водите 
Вид на зоната 

ИП не попада/попада (име, код) в 

зона за защита 

чл. 119а, ал. 1, т, 1 

от 3В 

Зона за защита на питейните води от подземни 

водни тела 
Попада 

СОЗ определени по реда на Наредба N°3 от 

16.10.2000г. 
CO3-08/12.05.04; СОЗ- 91/29.05.06; 

C03-405/23.10.13 
чл, 119а, ал. 1, т. 2 

от ЗВ 
Зона за отдих и водни спортове Не попада 

чл.119а, ал. 1, т. 3 

от ЗВ 
Чувствителна зона Попада, BGCSARIО2 
Уязвима зона Попада 

чл. 119а, ал, 1, т. 4 

от ЗВ 
Зона за стопански ценни видове риби Попада 

чл.119а, ал. 1, Т, 5 

от 3 В 

Зона за местообитания 

Попада, „ Централен Балкан- 

буфер" BG0001493; „Централен 

Балкан“ BG 0000494;  „Български 

извор" BG0001036 

Зона за птиците 

Попада, „ Централен Балкан буфер“ 

BG0002128; „Васильовска планина" 

BG 0002109; „Централен Балкан" 

BG 0000494. 

Съгласно становище на БД ДР с изх. № 2939 от 15.12.2017 г., в окончателния 

вариант ни ОУП следва да се отразят Зоните за защита на водите, включително 

зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми и 

зоните за защита на повърхностни води, предназначени за питейно битово 

водоснабдяване и СОЗ. Следва да се прецизират  и мерките от ПУРБ и ДЕО на 

ПУРБ. 

Мерки за постигане и запазване на добро състояние на водите, определени в 

ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район 
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Мерки заложени в ПУРБ 2016 - 2021г. в Дунавски район за опазване на 

повърхностните и подземните води, които следна да се имат предвид при 

реализирането на ОУП: 

В ПУРБ са заложени 9 програми от мерки (ПоМ), които включват основни, 

допълващи и допълнителни мерки, както следва: 

•  прилагане нa принципа за пo-пълно  възстановяване на разходите за 

водни услуги; 

• опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване; 

• регулиране на водовземанията на пресни повърхностни води и на 

подземни води; 

• регулиране на емисиите на замърсители от точкови източници па 

замърсяване; 

• забрани за въвеждане  на замърсители от дифузни източници на 

замърсяване; 

• предотвратяване замърсяването на водите с приоритетни 

вещества; 

• предотвратяване или намаляване въздействието па аварийни 

замърсявания; 

• опазване па защитените територии и зони с водозависими 

местообитания и видове; 

• преодоляването на климатичните промени. 

Програмите са поместени в Раздел 7 на ПУРБ. 

При реализиране на ОУП да се прилагат и спазват мерките, съгласио 

Становището но Екологична оценка № 7-3/2016 г, на проекта на ПУРБ към ПУРБ 

2016 — 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11)., а именно:  

ОБЩИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ 

ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДСТВИЯ, СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ ПО 

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № 7-3/2016Г. НА ПРОЕКТА НА ПУРБ, СЪГЛАСНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2.10 

1. Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на 

ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със 

заповедите за обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите 

на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, 

заповедите за обявяването и плановете за управлението им. 

2. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предмет 

на ПУРБ, попадащи в обхвата на приложенията към ЗООС или извън тях, както и 

под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с 

предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени 

само след решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС за одобряване/съгласуване, при 

съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, 

изискванията и мерките, постановени в решението/становището. 

Заключение: Реализирането на ОУП е допустимо с мерките и целите 

заложени в ПУРБ 2016 - 2021г, в Дунавски район. 
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При реализацията на ОУП на община Тетевен ще бъдат взети предвид следните 

мерки за постигане и запазване на добро състояние на водите: 

 Мерки, които осигуряват прилагане на принципа за по-пълно 

възстановяване на разходите за водни услуги, включително и за ресурса и опазване на 

околната среда; 

 Мерки за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, 

включително мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на 

пречистване за получаване на води с питейни качества; 

 Мерки за регулиране на водовземанията на пресни повърхностни води и 

на подземни води; 

 Мерки за регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за 

въвеждане на замърсители от точкови източници на замърсяване; 

 Мерки за определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни 

източници на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на 

замърсяването; 

 Мерки за предотвратяване замърсяването на водите с приоритетни 

вещества; 

 Мерките за предотвратяване или намаляване въздействието на аварийни 

замърсявания; 

 Мерки за защитените територии и зони, обявени за опазване на 

местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване; 

 Мерки, свързани с преодоляването на климатичните промени. 

При изготвянето на окончателния проект и Правилника за прилагане/ изпълнение на 

ОУП на община Тетевен трябва да  са отчетени дейностите съгласно ПУРБ за 

управление (2016 – 2021 г.), което включва и актуализация на характеристиките на 

района за басейново управление, в т. ч. актуализация и на границите на водните тела. 

3.2.1.8 Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите,  

по отношение на този вид планиране и за всички от този вид 

инвестиционни предложения, включени в плана 

Дейности, които касаят водовземане и ползване на воден обект подлежат на 

Разрешителен режим. 

ОУП да се съобрази със забраните, ограниченията и регламентите на чл.143, 146, 

149, ал.2 и ал. 3 от Закона за водите. 

3.2.1.9 Относно  информация за съществуващи или разрешени въздействия 

върху водното тяло в района, конто трябва да бъдат взети предвид 

при последваща процедура по глава шест на  ЗООС 

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в 

Регистри на издадените разрешителни, публикувани  на интернет страницата на 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ - http://www.bd-

dunаv.org./content/registri/razreshitelni-i-resheniia/. 

3.2.1.10 Относно информации за свободните водни ресурси в частта от 

подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез 

съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от 

замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови 
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тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на 

замърсяването. 

Нe е обект на ОУП. 

3.2.1.11  Водоснабдителна система 

3.2.1.11.1 Питейното водоснабдяване 

Водоснабдяването на територията на община Тетевен се осъществява от „ВиК“ 

АД, град Ловеч. От всички 13 населени места в общината достъп до централно 

водоподаване нямат селата Дивчовото, част от село Градежница и част от село  

Бабинци.  

Водоснабдяването в община Тетевен се осъществява от две водоснабдителни 

групи, един дренаж и 43 каптажа. За малка част от населените места водоснабдяването 

е групово. Град Тетевен и село Рибарица се водоснабдяват от групата Рибарица – 

Тетевен, като използваните речни водохващания са „Болованджика“ и „Брестнишка 

лъка“. Водоснабдителната мрежа е сравнително стара и водоснабдяването е 

незадоволително, в това число и като качество на водата. 

Водовземните съоръжения за тази водоснабдителна група са 2 бр. и са 

разположени на река Стара Рибарица, в землището на с. Рибарица, в местността 

„Болованджика” и в местността „Брестнишка лъка”. Суровата вода се характеризира 

със стабилни и приемливи химични качества. При обилни валежи във водосбора водата 

става мътна и не може да се ползва за водоснабдяване само с механично пречистване. 

Водите от двете водохващания се озонират, преминават през напорни филтри и се 

хлорират. 

Сумарното разрешено водно количество е 90 l/sec, сумарният разрешен лимит за 

водоползване е 2 млн. m3/годишно. 

Използваният дренаж „Видрите“ е основният водоизточник на водоснабдителна 

група Гложене, водоснабдяваща населени места от три общини Тетевен, Луковит и 

Ябланица. От община Тетевен захранваните села са Гложене (основно водоснабдяване), 

Градежница (допълнително водоснабдяване), Български Извор (основно 

водоснабдяване) и Галата (допълнително водоснабдяване). Добиваната вода се 

обеззаразява, не се пречиства и се припомпва от ПС „Видрите“ в магистрален 

водопровод. Разрешено водно количество е 117 l/sec, а разрешен лимит за водоползване 

е 10137 млн. m3/day. 

 С писмо изх. № ТОП-2926-1/05.05.2015 г. на „ВиК“ АД,  гр. Ловеч ни 

уведомява, че на територията на общината се използват 46 каптирани извора, основно 

карстови. Водата от тях не се пречиства, а само се обеззаразява с хлор-газ. 

Използваните каптажи –местни водоизточници са основно за водоснабдяване за с. 

Васильово, с. Градежница, с. Глогово, с. Малка Желязна и с. Черни Вит. 

Водоснабдителната мрежа и съоръжения имат следните характеристики: 

Външни водопроводи - Наличните магистрални водопроводи „Рибарица – 

Тетевен“ и „Видрите“ имат обща дължина 56 km. 

Магистрален водопровод „Рибарица – Тетевен“ е дълъг 25 кm, от които 2 кm 

връзки към началната му точка – водоем – утаител (в района на речно водохващане 

„Болованджика“). След различни по обем реконструкции по годините, понастоящем 

този водопровод е изпълнен от:  

 Етернитови тръби Ду 250/10 – 10,5 кm; 

 Стоманени тръби Ду 200/10 – 2,0 кm; 

 Стоманени тръби Ду 325 – 5,0 кm; 
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 Стоманени тръби Ду 375 – 5,0 кm; 

 ПВП тръби Ду 400 – 2,5 кm. 

Състоянието на магистралния водопровод „Рибарица – Тетевен“ се 

характеризира със следните проблеми: 

 Честа аварийност вследствие на аварийна на физическа амортизация на 

тръбите в участъка от НВ Жданов до м.Скрибътна, изцяло от етернитови тръби Ду 

250/10 – 10,5 кm на 53 годишна възраст. Подмяната на участъка е спешна и 

наложителна; 

 Ниска пропусклива способност на довеждащия водопровод от речно 

водохващане „Брестнишка лъка“ до водоем      утаител (2 km - стоманени тръби Ду 200 

на възраст 29 год.), вертоятно поради неспазена нивелета и липсващи съоръжения за 

обезвъздушаване; 

 Невъзможност от директно поддържане на необходиммото налягане за 

водоснабдяване на урбанизираните територии между с. Рибарица и гр. Тетевен без това 

да се отрази на размера на подаваните към Централните водоеми на гр. Тетевен водни 

количества. Необходимо е да се реши водоснабдяването на тези територии (чрез 

зониране) така, че да се налага динамичното регулиране на пропускателната 

способност към магистралния водопровод за сметка на нормалната му работа  на 

гранична транспортнаа магистрала към най-големия консуматор (гр. Тетевен), 

разположен в края му. 

Магистралният водопровод „Видрите“ започва от ПС „Видрите“, с.  Гложене 

завършва в НВ гр. Луковит. Общата му дължина  е 31 km, две трети от които са 

изпълнени  с МНТ тръби Ду 700  и Ду 500. Останалата една трета от дължината е  

изпълнена  от стоманени тръби Ду 500 и Ду 600. Възрастта на водопровода  28 години, 

като състоянието на водопровода е изключително лошо, поради амортизация на  

уплътненията  на връзките в участъците изпълнени от МНТ тръби. Загубите по трасето 

на водопровода са огромни, което при ндостиг на дебит от дренаж „Видрите“ води до 

режимно водоснабдяване във всички населени места от водоснабдителната група – 

включително и в  селата от община Тртрвен – Български извор, Галата, Градежница. 

Външните водопроводи от месните водоизточници до напорните воодоеми на 

населените места са с обща дължина 23 km, изпълнени основно с етернитови тръби на 

възраст над 50 години и с диаметри 60, 80 и 100 mm. Общото им физическо състояние 

се характеризира с честа аварийност и запушване от корени вследствие на липса на 

водоплърност на връзките. 

На територията на общината се намира и единствената в Ловешка област 

пречиствателна станция за питейни води (озонране и бързи филтри). Същата се намира 

непосрествено до водохващане „“Белованджика“ и третира и подаваните  от ВГ 

„Рибарица-Тетевен“ води. 

Структура на водопотреблението 

Средният годишен размер на фактурирана вода в община Тетевен (без с. 

Бабинци, с. Дивчовото и част от с. Градежница -700 жители) е 671 000 m3, от които: 

79 % ползвана в жилишните сгради на населението; 

15 % ползвана в обекти от стопанския сектор; 

 6 %  ползвана в  обществени сгради от бюджетния сектор. 

Оновното ползване в обекти от стопанския сектор е в гр. Тетевен, с. Рибарица, с. 

Български извор и с. Галата. 

Същесътвува сезонна неравномерност в ползването на питейна вода, изразяваща 

се в  увеличение  ползваните количества през месеците юли, август, септември и 

октомври, която е свързана с: 
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- С нуждите на приходящото население за отдих и туризъм – с. Робарица; 

- Използване за градински нужди – всички населени места. 

Вътрешните водопроводни мрежи в населените места са 116 km, с 900 

водопроводни отклонения. 70% от уличната водопроводна мрежа е изградена с 

етернитови тръби със средна възраст над 50 години. 20% е делът на стоманените и 

поцинкованите тръби със средна възраст 35 години. Само 10% от мрежата е подменена 

последните 8 години с полиетиленови тръби с висока плътност. Общото състояние на 

вътрешните водопроводни мрежи в населените места се характеризира с честа 

аварийност и големи физически загуби. Подмяна на водопроводната улична мрежа има 

в селата Рибарица (75% от общата дължина), Български Извор, Галата и Глогово. 

Структурата на потреблението, отнесена към фактурираната вода в община 

Тетевен (без населението на с. Бабинци, с. Дивчовото и 700 души на с. Градежница), за 

периода 2010 – 2012 се разпределя както следва: 79% от водата се ползва в жилищните 

сгради от населението, 15% – в обекти от стопанския сектор, 6% в обществени сгради 

от бюджетния сектор. Съществува сезонна неравномерност в ползването на питейна 

вода, изразяваща се в увеличаване на потреблението в месеците юли, август, септември 

и октомври. 

Проблеми на питейно-битовото водоснабдяване в община Тетевен: 

 Зона с. Рибарица - гр. Тетевен - кв. Полатен: 

 Качество на питейната вода - Основен проблем на качеството на 

питейната вода е замътването при обилни валежи във водосбора на речни 

водохващания „Болованджика” и „Брестнишка лъка” (водоснабдяващи с. Рибарица и 

гр. Тетевен), както и на каптаж „Пали лула” (водоснабдяващ част от кв. Полатен). 

Необходимо е изграждане на пречиствателни съоръжения на съществуващите 

водоизточници. 

Тъй като и двете водохващания се намират на територията на HП 

„Централен Балкан“, включително и част от пътя по р. Стара Рибарица е 

необходимо да има впредвид, че изграждането и реконструкцията на 

пречиствателни съоръжения, ремонт и поддръжка на същуствуваща пътна мрежа 

и др. инфраструктури и дейности по експлотацията на водохващанията трябва да 

бъде съобразено с режима и нормите на НП Централен Балкан заложени в Плана 

за управление и ЗЗТ. 

 Количество на питейната вода - Недостиг на питейна вода вследствие на 

увеличена консумация : постоянна от физически течове от амортизираните мрежи на 

гр. Тетевен и кв. Полатен и сезонна от увеличена полезна консумация за непитейни 

нужди и за питейни нужди на приходящо население за отдих и туризъм (основно в с. 

Рибарица). Необходими са реконструкция на вътрешните мрежи с оглед намаляване на 

физическите загуби и усвояване на нови водоизточници (речно водохващане Костина) 

за гарантиране на сезонното увеличение на консумацията за нуждите на туристическия 

и хотелиерски бизнес и целогодишното увеличение на консумацията за бъдещо 

развитие на стопанския сектор и разширение на жилищните зони. 

 Разпределение на питейната вода с необходимите количества и налягания 

- Основните проблеми на разпределението са свързани с липсата на достатъчни 

изравнителни обеми (напорни водоеми) и разпределителни мрежи. Необходимо е 

изграждането на напорен водоем за с. Рибарица в местн. Жданов, напорни водоеми и 

разпределителна мрежа за усилено застрояващите се територии между с. Рибарица и гр. 

Тетевен, увеличаване на изравнителните обеми за „висока зона” на гр. Тетевен и 

изграждане на връзка между разпределителните мрежи на гр. Тетевен и кв. Полатен. 

 Зона с. Гложене 
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 Количество на питейната вода - Увеличаващ се недостиг на водни 

количества основно поради огромни физически загуби от амортизираната 

водопроводна мрежа на селото, вследствие на скрити аварии след изпълнение на 

канализационна мрежа в част от селото. Необходима е спешна подмяна на 

водопроводната мрежа по улиците с новоизградена канализация и предвиждане за 

подмяна на уличните водопроводи и водопроводните отклонения при бъдещо 

разширение на канализационната мрежа. 

 Зона с. Васильово 

 Количество и разпределение на питейната вода - Недостиг на водни 

количества поради липса на изравнителни обеми (напорни водоеми). Необходимо е 

изграждането на напорен водоем за каптаж „Равно усое” и включването му във 

водоснабдителната система на селото. Необходима е реконструкция на вътрешната 

водопроводна мрежа на селото както с оглед разпределението на необходимите водни 

количества между различните зони на водоснабдяване, така и за изместването на 

мрежата извън частни имоти. 

 Зона с. Черни Вит 

 Количество и разпределение на питейната вода - Увеличаващ се недостиг 

на водни количества основно поради големи физически загуби от амортизираната 

водопроводна мрежа на селото, вследствие на скрити аварии. Недостиг на водни 

количества поради липса на изравнителни обеми (напорни водоеми). Необходимо е 

спешно изработване на нова водоснабдителна схема в идейна фаза, както във връзка с 

разширението на урбанизираните територии, така и във връзка с увеличената сезонна и 

целогодишна консумация. Изграждането на нови съоръжения (напорни водоеми, 

помпени станции и транзитни водопроводи) и реконструкцията на съществуващата 

водоснабдителна мрежа следва да бъде предприето след изготвяне и приемане на 

новата водоснабдителна схема, гарантираща нормалното водоснабдяване на 

различните зони на водоснабдяване. 

 Зона с. Голям извор 

 Количество и разпределение на питейната вода - Увеличаващ се недостиг 

на водни количества основно поради големи физически загуби от амортизираната 

водопроводна мрежа на селото, вследствие на скрити аварии. Недостиг на водни 

количества поради липса на изравнителни обеми (напорни водоеми). Необходимо е 

спешно изработване на нова водоснабдителна схема в идейна фаза, както във връзка с 

разширението на урбанизираните територии, така и във връзка с увеличената сезонна и 

целогодишна консумация. Изграждането на нови съоръжения (напорни водоеми, 

помпени станции и транзитни водопроводи) и реконструкцията на съществуващата 

водоснабдителна мрежа следва да бъде предприето след изготвяне и приемане на 

новата водоснабдителна схема, гарантираща нормалното водоснабдяване на различните 

зони на водоснабдяване. 

 Зона с. Градежница - с. Глогово 

 Количество и разпределение на питейната вода - с. Глогово се 

водоснабдява от множество малки каптажи на юг от селото. През лятно-есенния сезон 

общият им дебит намалява до 1,2 -1,4 l/s, водно количество, при което дори и с 0% 

загуби не може да се осигури нормална водоснабдителна норма. В с. Градежница се 

водоснабдяват централно около 60% от имотите от каптаж „Черджето” (средната част) 

и от ВГ „Видрите” (долната част). И двете села се провеждат ежегодно режими на 

водоподаването, като в с. Глогово режимното водоподаване е с трайност до 7-8 месеца. 

Най-високо разположената и най-близо до съседното с. Глогово част (около 40% от 

имотите) не е включена към централната водоснабдителна мрежа. Същата е 

водоснабдена от каптиран карстов извор с доказана възможност за замърсяване от 
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повърхностни води, протичащи през с. Глогово. Необходимо е изработване и 

съгласуване на идейна схема за водоснабдяване на двете села с използване на местните 

водоизточници и при необходимост допълнително водоснабдяване от ВГ „Видрите”. 

Предвид абсолютния недостиг на питейна вода и в двете села, с оглед запазване на 

количеството и качеството на местните извори, е необходимо също започването на 

спешна реконструкция на съществуващите разпределителни и външни водопроводи, 

изграждане на канализационна мрежа за отпадъчни води, пречиствателно съоръжение 

и заустване в р. Градежка след най-ниско разположения каптаж „Черджето”. Във 

връзка с последното и предвид разположението на двете села е най-удачно да бъде 

предвидена обща канализационна мрежа на двете села. 

 Зона с. Български Извор - с. Галата 

 Количество и качество на питейната вода - Село Български извор се 

водоснабдява само от ВГ „Видрите”. Селото има един каптаж „Белилото” в южната си 

част, чиято вода е замърсена през 2000 г. по карстов път с отпадъчни води от по-високо 

разположеното с. Галата и вече не се ползува. Селото има и два малки каптажа 

„Дражев дол”, разположени на север от населеното място и с малък дебит, които също 

не се ползуват. С. Галата има няколко местни водоизточника - каптирани карстови 

извори, разположени южно и западно и чиито дебити намаляват през лятно-есенния 

сезон. Във връзка с последното на с. Галата се подава вода с втори помпен подем (ПС 

Галата) от ВГ „Видрите”. За осигуряване на необходимото водно количество за 

безрежимно водоснабдяване на двете села са необходими следните мероприятия: 

реконструкция на магистрален водопровод „Видрите” от с. Гложене до РШ „Български 

извор-Галата” около 7 km Ду 700; реконструкция на отклонението за двете села от РШ 

„Български извор-Галата” до НВ 500 m3 5,4 km Ду 200; реконструкция на 3,5 km 

вътрешна водопроводна мрежа Ду 80 в с. Български извор и около 6 km вътрешна 

водопроводна мрежа Ду 150, 100 и 80 в с. Галата. За възстановяване на качеството на 

природните води от каптаж „Белилото” с. Български извор е необходимо изграждане на 

канализационна мрежа на с. Галата, пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и 

заустване на пречистените отпадъчни води в р. Калник на кота по-ниска от каптажа. 

 с. Малка Желязна 

 Количество на питейната вода - Селото се водоснабдява от 4 каптирани 

извора - местни водоизточници. Общият дебит на изворите все още е почти 

целогодишно по-голям от намаляващата полезна консумация и увеличаващите се 

физически загуби на вода от разпределителната мрежа. Необходимо е предвиждане за 

поетапна подмяна на вътрешната и външна водопроводна мрежи с темп не по-малък от 

1 km на година. 

 с. Бабинци- частично водоснабдено 

Село Бабинци е най-голямото неводоснабдено населено място в Ловешка 

област. Населението му е сравнително постоянно от 300 жители. През годините са 

правени проучвания от Община Тетевен за водоснабдяването му от по-ниско 

разположени каптажи със сравнително скромни дебити. Съществувала е и идея селото 

да бъде водоснабдено от НВ „Висока зона” на гр. Тетевен. И в двата случая е 

необходимо изграждането на помпена/и станция/и, напорен водопровод, напорен 

водоем на селото и разпределителна мрежа. Независимо от приетото техническо 

решение, а то следва да бъде обосновано, селото трябва да бъде водоснабдено. Предвид 

разположението си с. Бабинци може да окаже влияние върху качествата на изворните 

води на юг (каптажи на с. Глогово) и на запад (каптажи на кв. Полатен и с. Гложене). 

Тази възможност следва да бъде разгледана при преценката дали битовите отпадъчни 

води от с. Бабинци следва да бъдат събрани и пречистени заедно с изграждането на 

водоснабдителна система. 
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 с. Дивчовото 

 Село Дивчовото е частично водоснабдено, като водоснабдителната му 

система се управлява от местните власти. „В и К” АД гр. Ловеч не поддържа мрежа в 

селото, като има права над каптаж „Дивчовото” и част от транзитен водопровод, който 

не е въвеждан в експлоатация. За преценяване на действия по изграждането на 

съвременна водоснабдителна система на селото е необходимо заснемане и обследване 

на съществуващата мрежа и съоръжения и изготвяне на идейна схема за 

водоснабдяване. По наше мнение идейната схема за водоснабдяване на с. Дивчовото 

следва да бъде вариантно разгледана заедно с новата схема за водоснабдяване на с. 

Черни Вит. 

 Влошаване качеството на питейната вода при обилни валежи за зона с. 

Рибарица, гр. Тетевен и кв. Полатен, зона с. Български Извор и с. Галата; 

 Недостиг на питейна вода поради увеличено потребление и/или сериозни загуби 

при преноса й, типично за зона с. Рибарица, гр. Тетевен и кв. Полатен, за зона с. 

Гложене, зона с. Васильово, зона с. Черни Вит, зона с. Голям Извор, зона с. Градежница 

– с. Глогово, зона с. Български Извор и с. Галата, зона с. Малка Желязна; 

 Липса на достатъчни изравнителни обеми и разпределителни мрежи за 

равномерно разпределяне на питейната вода в зоната с. Рибарица и гр. Тетевен и някой 

от по-отдалечените квартали на града, зона с. Васильово, зона с. Черни Вит, зона с. 

Голям Извор, зона с. Градежница – с. Глогово; 

 Ограничен достъп до питейна вода в селата Бабинци и Дивчовото. „ВиК“ АД 

Ловеч не поддържа мрежи в посочените села, както и частично в с. Градежница. 

Таблица 47 Списък на наличните и използваните водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване  на населените места от община  Тетевен. 

№ ВОДОСНАБДИТЕЛНА 

СИСТЕМА 

ВОДОИЗТОЧНИК МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Qmax Q min МЯСТО НА 

ПОЛЗВАНЕТО 

ЗАБЕЛЕЖКА 

обединяващо име вид наименование населено 

място 
ЕКНМ 

l/s l/s нас. място - 

1 ВГ "Ч. Вит" дренаж "Видрите" с. Гложене 15165 150.0

00 

45.000 по СПИСЪК № 1  

2 МГВ м. Асен каптаж "Есненски дол" м. Асен 00686 0.200 0.020 м. Асен 

(с.Гложене) 

 

3 МГВ м. Асен каптаж "Царичин" м. Асен 00686 0.100 0.050 м. Асен (с. 

Гложене) 

 

4 МГВ с. Бълг.Извор каптаж "Дражев дол"1 с. Бълг. Извор 07357 0.010 0.000 с. Бълг. Извор не се ползва 

5 МГВ с. Бълг.Извор каптаж "Дражев дол"2 с. Бълг. Извор 07357 0.010 0.000 с. Бълг. Извор не се ползва 

6 ПС "Белилото” каптаж "Белилото" с. Бълг. Извор 07357 6.000 2.000 с. Бълг. Извор не се ползва 

7 МГВ с. Васильово каптаж "Осените" с. Васильово 10272 0.500 0.100 с. Васильово  

8 МГВ с. Васильово каптаж "Езерото" с. Васильово 10272 0.100 0.000 с. Васильово  

9 МГВ с. Васильово каптаж "Злия дол" с. Васильово 10272 0.500 0.100 с. Васильово  

10 МГВ с. Галата каптаж "Старото езеро" с. Галата 14386 0.300 0.070 с. Галата  

11 МГВ с. Галата каптаж "Сухото езеро" с. Галата 14386 1.000 0.100 с. Галата  

12 МГВ с.  Галата каптаж "Мъртвилото" с. Галата 14386 1.000 0.000 с. Галата  

13 МГВ с. Галата каптаж "Чешмата" с. Галата 14386 1.000 0.010 с. Галата  

14 МГВ с. Галата каптаж "Пещерата" с. Галата 14386 1.000 0.200 с. Галата  

15 МГВ с. Глогово каптаж "Ратлака" с. Глогово 15148 0.700 0.100 с. Глогово  

16 МГВ с. Глогово каптаж "Бялата вода“ с. Глогово 15148 1.000 0.100 с. Глогово  

17 МГВ с. Глогово каптаж "Босново" с. Глогово 15148 0.500 0.050 с. Глогово  

18 МГВ с. Глогово каптаж "Кайнака" с. Глогово 15148 0.500 0.050 с. Глогово  

19 МГВ с. Глогово каптаж "Глоговото" с. Глогово 15148 1.000 0.100 с. Глогово  

20 МГВ с. Глогово каптаж "Кладенците" с. Глогово 15148 0.500 0.050 с. Глогово  

21 МГВ с. Гложене каптаж "Ревента" с. Гложене 15165 1.000 0.100 с. Гложене не се ползва 

22 МГВ с. Гложене каптаж "Въра" с. Гложене 15165 0.200 0.100 с. Гложене  

23 МГВ с. Г.Извор каптаж "Дановска 

пишура" 

с. Г. Извор 15758 0.200 0.050 с. Г. Извор не се ползва 

24 МГВ с. Г.Извор каптаж "Влашка" с. Г. Извор 15758 0.100 0.050 с. Г. Извор  
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25 МГВ с. Г.Извор каптаж "Беровци" с. Г. Извор 15758 0.100 0.050 с. Г. Извор  

26 МГВ с. Г.Извор каптаж "Каптажа" м. Голямо 

Усое 

15905 0.200 0.100 м. Голямо Усое  

27 МГВ с. Г.Извор каптаж "Кладенците" м. Горно село 16972 0.050 0.050 м. Горно село  

28 МГВ с. Г.Извор каптаж "Тулншевец" с. Г. Извор 15758 0.050 0.050 с. Г. Извор  

29 МГВ м. Д. ливада каптаж "Сопот" м. Дълга 

ливада 

24503 0.050 0.050 м. Дълга ливада  

30 МГВ м. Кривина каптаж "Кривина" м. Кривина 39774 0.200 0.050 м. Кривина  

31 МГВ м. Кръкожабсне каптаж "Каптажа" м. 

Кръкожабене 

40289 0.050 0.000 м. Кръкожабене  

32 МГВ м. Ореша каптаж "Каптажа" м. Ореша 53686 0.700 0.100 м. Ореша  

33 МГВ с. Градежница каптаж "Черджето" с. 

Градешница 

17419 1.000 0.300 с. Градежница  

34 МГВ с. Градежница каптаж "Джамийска 

стубла" 

с. 

Градежница 

17419 0.020 0.000 с. Градежница не се ползва 

35 МГВ с. Градежница каптаж "Езерото" с. 

Градежница 

17419 0.100 0.000 с. Г радешница не се ползва 

36 МГВ с. Дивчевото каптаж "Каптажа" с. Дивчевото 20996 0.100 0.000 с. Дивчевото не се ползва 

37 МГВ с. М.Желязна каптаж "Главата" с. М.Желязна 46437 0.200 0.050 с. М.Желязна  

38 МГВ с. М.Желязна каптаж "Руснашкото 

езеро" 

с. М.Желязна 46437 1.500 0.200 с. М.Желязна  

39 МГВ с. М.Желязна каптаж "Старата чешма" с. М.Желязна 46437 4.000 0.500 с. М.Желязна  

40 МГВ с. М.Желязна каптаж "Баевене" с. М.Желязна 46437 0.040 0.000 с. М.Желязна  

41 МГВ с .Рибарица каптаж "Гачовичиното"

МНО 

с. Рибарица 62579 0.010 0.000 с. Рибарица не се ползва 

42 МГВ с. Рибарица каптаж "Дядо Маринч. 

клад.СПС" 

с. Рибарица 62579 0.600 0.050 с. Рибарица не се ползва 

43 МГВ с. Рибарица каптаж "Костина" с. Рибарица 62579 0.080 0.050 с. Рибарица  

21 МГВ с. Гложене каптаж "Ревента" с. Гложене 15165 1.000 0.100 с. Г ложене не се ползва 

22 МГВ с. Гложене каптаж "Въра" с. Гложене 15165 0.200 0.100 с. Гложене  

23 МГВ с. Г.Извор каптаж "Дановска 

пишура" 

с. Г. Извор 15758 0.200 0.050 с. Г. Извор не се ползва 

24 МГВ с. Г.Извор каптаж "Влашка" с. Г. Извор 15758 0.100 0.050 с. Г. Извор  

25 МГВ с. Г.Извор каптаж "Беровци" с. Г. Извор 15758 0.100 0.050 с. Г. Извор  

26 МГВ с. Г.Извор каптаж "Каптажа" М Голямо 

Усое 

15905 0.200 0.100 м. Голямо Усое  

27 МГВ с. Г.Извор каптаж "Кладенците" м. Горно село 16972 0.050 0.050 м. Горно село  

28 МГВ с. Г.Извор каптаж "Тулншевец" с. Г. Извор 15758 0.050 0.050 с. Г. Извор  

29 МГВ м. Д. ливада каптаж "Сопот" м. Дълга 

ливада 

24503 0.050 0.050 м. Дълга ливада  

30 МГВ м. Кривина каптаж "Кривина" м. Кривина 39774 0.200 0.050 м. Кривина  

31 МГВ м. Кръкожабсне каптаж "Каптажа" м. 

Кръкожабене 

40289 0.050 0.000 м. Кръкожабене  

32 МГВ м. Ореша каптаж "Каптажа" м. Ореша 53686 0.700 0.100 м. Ореша  

33 МГВ с. Градежница каптаж "Черджето" с. 

Градешница 

17419 1.000 0.300 с. Градежница  

34 МГВ с. Градежница каптаж "Джамийска 

стубла" 

с. 

Градежница 

17419 0.020 0.000 с. Градежница не се ползва 

35 МГВ с. Градежница каптаж "Езерото" с. 

Градежница 

17419 0.100 0.000 с. Г радешница не се ползва 

36 МГВ с. Дивчевото каптаж "Каптажа" с. Дивчевото 20996 0.100 0.000 с. Дивчевото не се ползва 

37 МГВ с. М.Желязна каптаж "Главата" с. М.Желязна 46437 0.200 0.050 с. М.Желязна  

38 МГВ с. М.Желязна каптаж "Руснашкото 

езеро" 

с.М.Желязна 46437 1.500 0.200 с. М.Желязна  

39 МГВ с. М.Желязна каптаж "Старата чешма" с. М.Желязна 46437 4.000 0.500 с. М.Желязна  

40 МГВ с. М.Желязна каптаж "Баевене" с. М.Желязна 46437 0.040 0.000 с. М.Желязна  

41 МГВ с. Рибарица каптаж "Г 

ачовнчиното"М

НО 

с. Рибарица 62579 0.010 0.000 с. Рибарица не се ползва 

42 МГВ с. Рибарица каптаж "Дядо Маринч. 

клад.СПС" 

с. Рибарица 62579 0.600 0.050 с. Рибарица не се ползва 

43 МГВ с. Рибарица каптаж "Костина" с. Рибарица 62579 0.080 0.050 с. Рибарица  

39 МГВ с. М.Желязна каптаж "Старата чешма" с. М.Желязна 46437 4.000 0.500 с. М.Желязна  

40 МГВ с. М.Желязна каптаж "Баевене" с. М.Желязна 46437 0.040 0.000 с. М.Желязна  
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44 ПС "До училището" шахтов 

кладене

ц 

"Горски 

техникум"! 

гр. Тетевен 72343 2.000 2.000 гр. Тетевен не се ползва 

45 ПС "До училището" шахтов 

кладене

ц 

"Горски 

техникум"2 

гр. Тетевен 72343 2.000 2.000 гр. Тетевен не се ползва 

46 ПС "До училището" тръбен 

кладене

ц 

Сондаж Л35 гр. Тетевен 72343 2.000 2.000 гр. Тетевен не се ползва 

47 МГВ гр.Тетевен каптаж "Сливака" ф. Тетевен 72343 0.150 0.050 гр. Тетевен, кв. 

Полатен 

 

48 МГВ гр. Тетевен каптаж "Млаката" ф. Тетевен 72343 0.700 0.010 гр. Тетевен, кв. 

Полатен 

 

49 ПС "Полатен" каптаж "Пали лула" ф. Тетевен 72343 6.000 2.500 гр.Тетевен, кв. 

Полатен 

 

50 МГВ с. Черни Вит каптаж "Дядо Въловото" с. Черни Вит 80902 0.180 0.020 с. Черни Вит  

51 МГВ с. Черни Вит каптаж "Геловското" с. Черни Вит 80902 0.200 0.020 с. Черни Вит  

52 МГВ с. Черни Вит каптаж "Блъсков дол" с. Черни Вит 80902 0.150 0.010 с. Черни Вит  

53 МГВ с. Черни Вит каптаж "Дъскот" с. Черни Вит 80902 0.150 0.010 с. Черни Вит  

54 МГВ                                                                                                                                                                                                                                 

с. Черни Вит 

каптаж "Дъскот-Брада" с. Черни Вит 80902 0.050 0.000 с. Черни Вит не се ползва 

55 МГВ с. Черни Вит каптаж "Пеловото" с. Черни Вит 80902 0.120 0.010 с. Черни Вит  

56 МГВ с. Черни Вит каптаж "Делиевци" с. Черни Вит 80902 0.080 0.000 с. Черни Вит не се ползва 

57 МГВ с. Черни Вит каптаж "Остриля"1 с. Черни Вит 80902 0.120 0.010 с. Черни Вит  

58 МГВ с. Черни Вит каптаж "Остриля"2 с. Черни Вит 80902 0.050 0.000 с. Черни Виг не се ползва 

59 МГВ с. Черни Вит каптаж "Малаците" с. Черни Вит 80902 0.120 0.010 с. Черни Вит  

60 МГВ с. Черни Вит каптаж "Стратев кръщ" с. Черни Вит 80902 0.050 0.000 с. Черни Вит не се ползва 

61 МГВ с. Черни Вит каптаж "Ецковото" с. Черни Вит 80902 0.050 0.000 с. Черни Вит  

62 МГВ с. Черни Вит каптаж "Миковци" с. Черни Вит 80902 0.010 0.000 с. Черни Вит не се ползва 

63 ВГ  "Рибарица" речно 

водохва

щане 

"Болованджика" с. Рибарица 62579 80.00

0 

15.000 с. Рибарица и ф. 

Тетевен 

 

64 ВГ  "Рибарица" речно 

водохва

щане 

"Брестнишка 

лъка" 

с. Рибарица 62579 75.00

0 

25.000 с. Рибарица и ф. 

Тетевен 

 

 Източник: ВиК АД гр. Ловеч 

 

3.2.1.11.2 Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците на 

територията на общината 

На територията на Община Тетевен е учредена една санитарно-охранителна зона 

(СОЗ) определена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г.  Заповедта за учредяване на 

СОЗ е налична в оригинал в община Тетевен.  

 

Таблица 48  СОЗ на територията на община Тетевен 

Заповед № Водоползване Водоизточник 

Населено 

място Имот № 

Пояс І 

площ 

Пояс ІІ 

площ 

Пояс ІІІ 

площ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СОЗ-91 

/29.05.2006 г. Мис Петра ООД КИ Конски дол  Тетевен  041116 0,400 17,840 37,700 

 

На територията на НПЦБ,  община Тетевен са разположени СОЗ на водохващане 

за питейно-битово водоснабдяване „Болованджика“ - разрешително за водоползване 

№11110022/8.1.2009 г. и СОЗ Топекс (Заповед за определяне на СОЗ РД-842/21.12.2017, 

СПБВ на „Топекс“ ООД. „КИ Равнището  Топекс - Дивчовото, подземен-незащитен 

11511142/09.05.2017). 
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Таблица 49 Регистър на зоните за защита на повърхностни води, предназначени за питейно битово 

водоснабдяване                                           извадка от Приложение 3.1.1 на ПУРБ  

       

№ 

Код на зоната за 

защита на 

повърхностни 

води, 

предназначени 

за питейно 

битово 

водоснабдяване 

Код на зоната 

в ПУРБ 2010 - 

2015г. 

Код на 

актуализираното 

повърхностно 

водно тяло 

Име на 

реката/язов

ира 

Географско описание 

на актуализираното 

повърхностно водно 

тяло 

Категория 

на 

актуализи- 

раното 

повърхност

но водно 

тяло 

Дължина на 

реките, 

km/Площ на 

язовира, 

km2 
Водосборна 

площ, km2 

52 BG1DSWVT1101 BG1DSWVT01 BG1VT900R1101 РИБАРИЦА 

РВ "Болованджика"; 
РВ "Брестнишка лъка" 

на р. Рибарица река 6,903 30,75 

53 BG1DSWVT1102 BG1DSWVT02  BG1VT900R1102 СВИНСКА 

РВ "Свинска река 1"; 
РВ "Свинска река 2" 

на р. Свинска река 4,487 7,361 

 
Таблица 50 Зоната за защита на подземни води, предназначени за ПБВ - извадка от Приложение 3.1.2 ПУРБ 

№ 

Код на зоната за защита на 

подземни води, 

предназначени за ПБВ 

Код на зоната в ПУРБ 

2010 - 2015г 

Код на подземното 

водно тяло Име на подземното водно тяло 

18 BG1DGW0000QAL018 без промяна BG1G0000QAL018 Порови води в Кватернера - р. Вит 

44 BG1DGW0000TJK045 без промяна BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан 
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Таблица 51 Регистър на санитарно-охранителните зони определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 год. (актуален към 

10.08.2019 г.)  -  Зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – извадка от Регистър СОЗ на ПУРБ 

№ 

Заповед за 

определяне на СОЗ 

№ 

Водопол

зване 

Водовземно 

съоръжение 
Тип 

Разрешите

лно № 
Титуляр 

Населено 

място  
Община Област 

Пояс І 

/площ/ 

дка. 

Собстве

ност на 

земите, 

заети от 

пояс  І  

на СОЗ 

Пояс ІІ 

/площ/ 

дка. 

Пояс ІІІ 

/площ/ 

дка. 

Разр. водно 

коколичество 

l/s 

Разр. 

обеми 

куб.м/год

. 

Пореч

ие 
ПИ 

Проведена 

приемателн

а комисия, 

съгласно 

чл.43  

Водно тяло (по 

разрешително) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 25 26 27 30 32 33 

504 
РД-

842/21.12.2017 

СПБВ на 

„Топекс” 

ООД,  

„КИ 

Равнището – 

Топекс - 

Дивчовото” 

подземен-

незащитен 

11511142/0

9.05.2017  
Топекс Дивчовото Тетевен Ловеч 

11,4046

6 

изключит

елна 

държавна  

41,34408 

/с 

включен

а площ 

на пояс 1 

64,23202 

/с 

включен

и площи 

на пояс1 

и 2 

    Вит 20996.49.1 
Протокол от 

21.09.2018 
BG1G0000TJK045 

521 
СОЗ-

514/30.10.2018 

кв. 

Полатен 

„КИ Пали 

лула – ВиК 

Ловеч – 

Полатен, 

Тетевен” 

подземен-

незащитен 

11511166/2

8.07.2017  

"ВиК" 

АД гр. 

Ловеч 

Тетевен Тетевен Ловеч 0,139 
п 

общинска 
23,391 94,458 3,3 104069 Вит 72343.501.5018   BG1G0000TJK045 

527 
СОЗ-

520/08.04.2019  

с. 

Градежн

ица 

„КИ 

Черджето – 

ВиК Ловеч – 

Градежница” 

подземен-

защитен 

11510359/2

9.06.2009  

"ВиК" 

АД гр. 

Ловеч 

Градежница Тетевен Ловеч 0,579 
п 

общинска 
7,147 22,598 1,5 47000 Вит 

17419.701.830 

стар номер УПИ 

І-210, стр. кв. 42,  

  BG1G0000TJK045 

528 
СОЗ-

521/09.04.2019  

гр. 

Тетевен 
"Л 35" 

подземен-

защитен 

100390/17.0

5.2004 

"ВиК" 

АД гр. 

Ловеч 

Тетевен Тетевен Ловеч 0,201 
п 

общинска 
3,113 4,946   

221508,8

6 
Вит 72343.500.3514   BG1G0000TJK045 

529 
СОЗ-

522/10.04.2019  

с. 

Глогово 

„КИ Глогово 

– ВиК Ловеч 

– Глогово” 

подземен-

защитен 

11510353/2

5.06.2009  

"ВиК" 

АД гр. 

Ловеч 

Глогово Тетевен Ловеч 0,406 
п 

общинска 
5,844 14,468   24000 Вит 15148.27.144    BG1G0000TJK045 
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3.2.1.11.3 Уязвими и чувствителни зони на територията на община 

Тетевен 

Уязвима зона –  община Тетевен не попада в уязвими зони, съгласно Заповед 

№РД-930/ 25.10.2010 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на 

нитратно уязвимите зони.  

Чувствителна зона – община Тетевен изцяло попада в чувствителни зони, 

съгласно Заповед №РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите. 

Чувствителните зони в повърхностните водни обекти в териториалния обхват на 

БДУВДР: с начало „р. Дунав, от границите при с. Ново село“ и край „р. Дунав, до 

границата при гр. Силистра“, както и „Всички водни обекти във водосбора на р. Дунав 

на територията на Р България“. Агломерациите, които са с население над 10 000 е.ж., и 

които заустват директно в чувствителна зона, следва в селищните пречиствателни 

станции за отпадъчни води да предвидят съоръжения за отстраняване на биогенните 

елементи азот и фосфор до съответните концентрации, регламентирани в Наредба №6 

от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни 

вещества в отпадъчните води, заустени във водните обекти. При изграждане или 

реконструкция градските пречиствателни станции за отпадъчни води на тези 

агломерации, трябва да предвидят освен съоръжение за биологично пречистване 

(биологично стъпало), но и допълнителни пречиствателни съоръжения за отстраняване 

на азота и фосфора. По този начин водоприемникът се предпазва от допълнителна 

еутрофикация и се цели подобряване в неговото състояние. 

 
Фигура 33 Чувствителни зони 
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Таблица 52 Регистър на зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни 

организми                                                                                               извадка от Приложение 3.4.1Б на ПУРБ 

       

№ 

Код на зоната за 

опазване на стопански 

ценни видове риби и 

други водни организми 

Име на зоната 

за опазване на 

стопански 

ценни видове 

риби и други 

водни 

организми 

Географско описание на 

зоната за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми 

Основание за 

определяне на 

зоната за опазване 

на стопански ценни 

видове риби и други 

водни организми 

Дължина на 

речните 

участъци/Площ 

на язовирите, 

определени 

като зони за 

опазване на 

стопански 

ценни видове 

риби и други 

водни 

организми, 

km/km2 

Водосборна 

площ на 

повърхностното 

водно тяло, в 

което изцяло 

или частично 

попада зоната 

за опазване на 

стопански 

ценни видове 

риби и други 

водни 

организми, km2 

Код на 

повърхностното 

водно тяло, в 

което изцяло или 

частично попада 

зоната 

Т
и

п
 н

а
 п

о
в

ъ
р

х
н

о
с
т
н

о
т
о
 в

о
д

н
о
 

т
я

л
о

 

24 BG1FSWVT900R1001 БЕЛИ ВИТ 

р. Бели Вит до вливане на 

р. Черни Вит  при Тетевен, 

вкл. притоци - Костика, 

Заводна и Черна река, без 

зоната за защита РВ 

"Болованджика"; РВ 

"Брестнишка лъка" на р. 

Рибарица 

заповед № РД 09-

152/09.03.2015г. на 

министъра на 

земеделието и 

храните 5,81 320,08 BG1VT900R1001 R2 

25 BG1FSWVT900R1002 ЧЕРНИ ВИТ 

р. Черни Вит от извор 

до вливане на р. Бели 

Вит при Тетевен, вкл. 
притоци - Свинска и 

Косица, без зоната за 

защита РВ Свинска 
река 1 и 2 

заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. на 

министъра на 

земеделието и 
храните 18,12 175,03 BG1VT900R1002 R2 

26 BG1FSWVT900R1101 РИБАРИЦА 

РВ "Болованджика"; РВ 

"Брестнишка лъка" на р. 
Рибарица 

заповед № РД 09-

152/09.03.2015г. на 

министъра на 

земеделието и 
храните 6,9 30,75 BG1VT900R1101 R2 

27 BG1FSWVT900R1102 СВИНСКА 

РВ "Свинска река 1"; 

РВ "Свинска река 2" на 

р. Свинска 

заповед № РД 09-

152/09.03.2015г. на 
министъра на 

земеделието и 

храните 4,49 7,36 BG1VT900R1102 R2 

25 BG1FSWVT900R1002 ЧЕРНИ ВИТ 

р. Черни Вит от извор 
до вливане на р. Бели 

Вит при Тетевен, вкл. 
притоци - Свинска и 

Косица, без зоната за 

защита РВ Свинска 
река 1 и 2 

заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. на 

министъра на 

земеделието и 
храните 18,12 175,03 BG1VT900R1002 R2 

 

3.2.1.12  Канализация и канализационна системa  

В общината има частично изградена канализационната мрежа – в гр. Тетевен, 

която отвежда отпадъчните води от града в река Вит. Степента на изграденост на 

канализационната мрежа в централните части на гр. Тетевен е 11% с обща дължина 4 

km. С решение на УО на ОПОС 2007 – 2013 г. е одобрен за финансиране и предстои да 

се реализира „Интегриран инвестиционен проект за подобряване инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води Тетевен. Изграждане ПСОВ, канализационна мрежа, 

подмяна на водопровод“. 

През 2013 г. бе реализиран проект за изграждане на канализационна мрежа, 

пречиствателно съоръжение за отпадни води и реконструкция на водопроводната 

мрежа в с. Гложене, община Тетевен, финансиран от Програмата за развитие на 

селските райони. След изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ на с. Гложене 
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през 2013 г. на практика бе реализирана първата селищна пречистватаелна станция за 

пречистване на отпадъчни води на територията на гр. Тетевен, със степен на 

пречистване за втора категория водоизточник.  

Реализиран е  работен проект за канализационна мрежа и ПСОВ на с. Глогово.  

ПСОВ с. Глогово е въведена в експлоатация в края на 2015 г.  

Засега само в с. Глогово и с. Гложене са изградени канализация и ПСОВ. 

За с. Галата, има работен проект за изграждане на  канализационна система и 

ПСОВ, с одобрена площадка за пречиствателното съоръжение. 

  Във всички останали населени места в общината се използват предимно 

септични ями и попивни кладенци, поради което  следват проблемите свързани с 

опазване на водите от замърсяване в това число липсата на изграждане на 

канализационна мрежа с ПСОВ в населените места. 

ВиК Дружеството не поддържа канализационни мрежи и пречиствателни 

станции за отпадъчни води на територията на община Тетевен. Има необходимост от 

изграждането на канализации и ПСОВ за населените места с. Градежница, с. Галата с 

оглед опазване на качеството на използваните за питейно водоснабдяване води с 

карстов произход. Освен това и по същата причина е необходимо изграждането на 

канализации и ПСОВ за отделни райони в селата Голям извор и Черни Вит. Пак по 

същите причини е задължително в централно неводоснабдените населени места с. 

Бабинци и с. Дивчовото да бъдат изградени канализации и ПСОВ.  

3.2.1.12.1 Проведен мониторинг на отпадъчни води от обектите на 

територията на общината, които формират отпадъчни води и 

задължения за провеждане на мониторинг на отпадъчни води 

 Мониторинг на пречистени отпадъчни води от Канализационна система и 

ПСОВ – с. Глогово 

Заустването на отпадъчни води от Канализационната мрежа се осъществява след 

пречистване в ПСОВ – с. Глогово. ПСОВ се намира в имот с № 021013, местност 

„Езерото”, с. Глогово, Община Тетевен, Област Ловеч с площ 0,925 дка. Мястото на 

заустване, от където се вземат пробите от отпадъчните води е  с координати СШ = 42° 

58' 57,6" и ИД = 24° 15' 42,4".  

През 2016 год., Община Тетевен е извършено изследване на водни проби от 

ПСОВ – с. Глогово от „Лаборатория за изследване на отпадни води“ при „ВиК“ ЕООД - 

гр. Плевен. Съгласно възлагателно писмо с изх. № 2907/23.11.2016 г.  и предоставена 

оферта от ЛИОВ при „ВиК“ ЕООД - Плевен е извършен мониторинг на отпадъчните 

води от пречиствателната станция  на 29.11.2016 г. 

Резултатите от извършения анализ на взетите водни проби от ПСОВ в с. Глогово 

са обобщени в Протокол № 947 В от 06.12.2016 г. – пункт Вход – непречистени води  и 

Протокол № 948 В от 06.12.2016 год. – Пункт 3 – изход – пречистени води от ПСОВ. 

Изпитванията са осъществени по показатели, съгласно изискванията на чл.19 и 

Приложение № 3 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, 

бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004г.), и посочените в разрешително 

№ 13110149 от 01.07.2014 г.  

Резултатите от направения мониторинг показват, че има отклонения от 

допустимите стойности на обследваните показателите на изхода от ПСОВ – с.Глогово.   

Резултатите от изпитването на показателите за емисионни ограничения според 

направените анализи на Пункт № 3 – изход – пречистени води са: 

 Активна реакция рН – няма отклонения от нормата на показателя. 
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 БПК5 – има отклонения от нормата на показателя посочен в разрешителното с 

3.73 пъти.  

 ХПК – има отклонения от нормата на показателя посочен в разрешителното с 

1.75 пъти. 

 Неразтворени вещества – няма отклонения от заложените в разрешителното 

норми на показателя. 

 Анионоактивни детергенти – има отклонение от нормата на показателя в размер 

на 3.36 пъти. 

 Ексрахируеми вещества – показателя е с отклонение от 3 пъти над нормата. 

 Нефтопродукти – стойността на показателя е 0.15 мг/л при положение, че  не се 

допуска наличие на такива вещества. Отклонението е минимално. 

Отчетените отклонения от нормите на показателите на индивидуалните 

емисионни ограничения са свързани с вероятно прекомерно заустване в 

канализационната мрежа на отпадъчни води от стопански постройки в с. Глогово, т.е. 

отпадъчни води от отглеждане на животни. За намаляване на отклонението от 

показателите местните жители са информирани за преустановяване заустването на 

отпадъчни води от животни в канализационната мрежа. В Доклада на Община Тетевен 

за изпълнение на условията по Разрешително № 13110167от 05.05.2016 г. за заустване 

на пречистени отпадъчни води от Канализационна мрежа и ПСОВ – с. Глогово, 

Община Тетевен за 2016 г. е записано като мярка: 

„Ще се наблюдава движението на показатели и при ново отклонение ще се 

предприемат административно наказателни мерки.“ 

Предоставени са: Копия от Протоколи за изпитвания с № 947 В от 06.12.2016 г. 

и № 948 В от 06.12.2016 год. (са представени в Приложение 1) са изпратени на 

контролните органи: 

– на БДДР - Плевен с писмо с изх.№ Писмо-3882/22.12.2016 год.; 

- на РИОСВ – Плевен с писмо с изх.№ Писмо-3881/22.12.2016 год.  

През 2018 год. Община Тетевен е възложила на Регионална Лаборатория – 

Плевен към Изпълнителна агенция по  околна среда (ИАОС), извършване 

пробовземане и анализ водни проби на отпадъчните води от Канализационен 

колектор ІІ на гр. Тетевен, ПСОВ – с. Гложене и ПСОВ – с.Глогово. 

В съответствие с издадено разрешително за заустване на пречистени отпадъчни 

води от Канализационна система и ПСОВ на с. Глогово с № 13110167/05.05.2016 г. е  

извършен мониторинг на отпадъчните води през 2018 г. В изпълнение на условията на 

разрешителното са извършени две пробовземания, всяко от които на вход и изход. 

Резултатите от мониторинга са обобщени в Протокол № 09-0356 от 07.05.2018 год. и  

Протокол № 09-0955/04.10.2018 г. от изпитване на водни проби от пречистени 

отпадъчни води от Канализационна мрежа и ПСОВ – с. Глогово. 

Изпитванията са осъществени по показатели, съгласно изискванията на чл.19 и 

Приложение №3 от Наредба №6 за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти /обн., ДВ, 

бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004/ и в съответствие с посочените 

норми и показатели в  разрешителните за заустване на отпадъчни води. Не се 

наблюдават отклонения от нормите. 

Копия от Протоколи за изпитвания на отпадъчните води от Градски Колектор II- 

на гр. Тетевен, ПСОВ – Гложене и ПСОВ – с. Глогово са изпратени на контролните 

органи: 

– на БДДР - Плевен с писма с изх.№ 1695/14.05.2018 год. и изх. № 

3651/16.10.2018 г.; 
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- на РИОСВ – Плевен с писма с изх.№ 1696/14.05.2018 год. и изх. № 

3652/16.10.2018 г.; 

 Мониторинг на пречистени отпадъчни води от Канализационна система и 

ПСОВ на с. Гложене 

Община Тетевен има издадено разрешително за заустване на пречистени 

отпадъчни води от Канализационна система и ПСОВ на с. Гложене с № 13110149 от 

01.07.2014 г. от БДУВДР – Плевен. 

 През 2013 г. е реализиран проекта за изграждане на канализационна 

мрежа, пречиствателно съоръжение за отпадни води и реконструкция на 

водопроводната мрежа в с. Гложене, община Тетевен, финансиран от Програмата за 

развитие на селските райони. ПСОВ – с. Гложене е въведено в експлоатация с 

разрешение за ползване № СТ-05-1766 от 08.10.2013 г. на ДНСК. 

След изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ на с. Гложене през 2013 

г., на практика е реализирана първата селищна пречиствателна станция за пречистване 

на отпадъчни води на територията на община Тетевен, със степен на пречистване за 

втора категория водоизточник. 

 Заустването на отпадъчни води от Канализационната мрежа се 

осъществява след пречистване в ПСОВ – с. Гложене. ПСОВ се намира УПИ І, кв.1  по 

плана на с. Гложене. Мястото на заустване, от където се вземат пробите от отпадъчните 

води е  с координати СШ = 42˚59΄39.6” и ИД = 24˚11΄11.4” и е обозначено с табела – 

„Пункт за мониторинг след ПСОВ – с. Гложене.  

През 2016 год., Община Тетевен е извършила изследване на водни проби чрез 

„Лаборатория за изследване на отпадни води“ при „ВиК“ ЕООД- гр. Плевен  за 

пробовземане и анализ на водни проби от ПСОВ – с. Гложене. Съгласно възлагателно 

писмо с изх. №2907/23.11.2016 г.  и предоставена оферта от ЛИОВ при „ВиК“ ЕООД - 

Плевен е извършен мониторинг на отпадъчните води от пречиствателната станция  на 

29.11.2016 г. 

Резултатите от извършения анализ на взетите водни проби от ПСОВ в с. 

Гложене са обобщени в Протокол № 949 В от 06.12.2016 год.  

Изпитванията са осъществени по показатели, съгласно изискванията на чл.19 и 

Приложение №3 от Наредба №6 за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти /обн., ДВ, 

бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004/, и посочените в разрешително 

№ 13110149 от 01.07.2014 г.  

Резултатите от направения мониторинг показват, че няма отклонения от 

допустимите стойности на обследваните показателите.  Резултатите от изпитването на 

показателите за емисионни ограничения според направените анализи са: 

- Активна реакция рН – няма отклонения от нормата на показателя. 

-  БПК5 – няма отклонения от нормата на показателя посочен в разрешителното.  

- ХПК – няма отклонения от заложената допустима норма. 

- Неразтворени вещества – няма отклонения от заложените в разрешителното 

норми на показателя. 

- Ексрахируеми вещества – показателя е в норма. 

- Нефтопродукти - няма отклонения от заложените в разрешителното норми на 

показателя. 

Копия от Протоколи за изпитвания с № 949 В от 06.12.2016 год. (в приложение 

2) е изпратен на контролните органи: 

– на БДДР - Плевен с писмо с изх.№ Писмо-3882/22.12.2016 год.; 

- на РИОСВ – Плевен с писмо с изх.№ Писмо-3881/22.12.2016 год. 
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През 2016 год. не са регистрирани случай на аварийно изтичане на отпадни води  

от ПСОВ – с. Гложене във водоприемника река Вит, както и други изтичания от 

канализационната система на с. Гложене, които създават опасност за замърсяване на 

почвата и подземните води. През 2016 г. е изградена входна решетка за улавяне на едри 

отпадъци, с което се очаква да се предотвратят аварийни ситуации с подемните помпи 

и станцията като цяло. 

В съответствие с издадено разрешително за заустване на пречистени отпадъчни 

води от Канализационна система и ПСОВ на с. Гложене с № 13110149 от 01.07.2014 г. 

от БДУВДР – Плевен е извършен мониторинг на отпадъчните води през 2018 г. от  

Регионална Лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по  околна среда 

(ИАОС), възложен от  Община Тетевен. В изпълнение на условията на разрешителното 

са извършени две пробовземания, всяко от които на вход и изход. Резултатите от 

мониторинга са обобщени в Протокол № 09-0355 от 07.05.2018 год. и  Протокол № 09-

0954/04.10.2018 г. от изпитване на водни проби от пречистени отпадъчни води от 

Канализационна мрежа и ПСОВ – с. Гложене. 

Изпитванията са осъществени по показатели, съгласно изискванията на чл.19 и 

Приложение №3 от Наредба №6 за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти /обн., ДВ, 

бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004/ и в съответствие с посочените 

норми и показатели в  разрешителните за заустване на отпадъчни води. 

Установено е  отклонение от показателите ХПК, БПК5 и Нефтопродукти при анализа 

на втората проба на ПСОВ – с. Гложене. Поради това е извършено още едно контролно 

пробонабиране и анализ през месец декември 2018 г. Протокола от измерването на 

пречистените отпадъчни води от ПСОВ – с. Гложене с № 09-1239/11.12.2018 г. показва 

намаление на отклоненията от нормата при показателите ХПК и БПК5, а показателят 

Нефтопродукти е в норма към датата на вземане на пробите. 

 Мониторинг на отпадъчни води от Канализационен колектор ІІ на гр. 

Тетевен в повърхностен воден обект река Бели Вит, поречие на река Вит в  изпълнение 

на условията по решение № 1126  от 01.08.2013 г. за изменение на разрешително за 

заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект №13140025/20.08.2007 г. за 

2016 г. 

Община Тетевен има издадено решение № 1126  от 01.08.2013 г. за изменение на 

разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект № 

13140025/20.08.2007 г. от Басейнова Дирекция за управление на водите „Дунавски 

район” (БДУВДР)–Плевен, за заустване на отпадъчни води от Канализационен 

колектор ІІ на гр. Тетевен в повърхностен воден обект река Бели Вит, поречие на река 

Вит. 

 Заустването на отпадъчни води от канализацията на гр. Тетевен се 

осъществява посредством колектор, които се намира в близост до УПИ ІІ, кв.108 по 

плана на гр. Тетевен. В същия имот се намира и трикамерна септична яма, през която 

преминават отпадните води преди да се заустят във водоприемника река Бели Вит. 

Мястото на заустване, от където се вземат пробите от отпадъчните води е обозначено с 

табела – „Градски канализационен колектор за отпадъчни води на гр. Тетевен”. До 

колектора води пътека, като за по-сигурен и безопасен достъп са изградени стъпала и 

парапет. 

През 2016 год. Община Тетевен е извършено изследване на водни проби от 

„Лаборатория за изследване на отпадни води“ при „ВиК“ ЕООД - гр. Плевен, за 

пробовземане и анализ на водни проби от Канализационен колектор ІІ на гр. Тетевен. 
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 Съгласно възлагателно писмо с изх. №2907/23.11.2016 г.  и предоставена оферта 

от ЛИОВ при „ВиК“ ЕООД - Плевен е извършен мониторинг на отпадъчните води от 

канализацията на гр. Тетевен на 29.11.2016 г. 

Резултатите от извършения анализ на взетите водни проби от Канализационен 

колектор ІІ на гр. Тетевен са обобщени в Протокол № 946В от 06.12.2016 год.  

Изпитванията са осъществени по показатели, съгласно изискванията на чл.19 и 

Приложение №3 от Наредба №6 за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти /обн., ДВ, 

бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004/, и посочените в решение № 

1126 от 01.08.2013 г. за изменение на разрешително за заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект №13140025/20.08.2007 г.  на директора на БДУВДР-Плевен.  

Резултатите от направения мониторинг показват, че има отклонения от 

допустимите стойности на някои от обследваните показателите.  Отклоненията от 

показателите за емисионни ограничения според направените анализи са: 

- Активна реакция рН – при анализа е установено, че показателя е в норма. 

-  БПК5 – има отклонения от нормата на показателя при пробовземането от 5,8 

пъти.  

- ХПК – има отклонения от заложената допустима норма от 2.22 пъти над 

нормата. 

- Неразтворени вещества – при пробовземането е установено превишаване на 

неразтворените вещества 1.7 пъти над нормата на показателя. 

- Азот /общ/ - установено е отклонение над нормата за показателя при 

пробовземането – 3.4 пъти над нормата. Общия азот е със стойност 51.00 при допуск на 

показателя 15. 

- Общ фосфор – при пробовземането е установено отклонение от 2.5 над 

нормата. 

Копия от Протоколи за изпитвания с № 946В от 06.12.2016 год.  (в приложение 

3) е изпратен на контролните органи: 

– на БДДР - Плевен с писмо с изх.№ Писмо - 3882/22.12.2016 год.; 

- на РИОСВ – Плевен с писмо с изх.№ Писмо - 3881/22.12.2016 год. 

Както бе посочено по-горе, през 2018 год. Община Тетевен възлага на 

Регионална Лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по  околна среда 

(ИАОС), извършване пробовземане и анализ водни проби на отпадъчните води от 

Канализационен колектор ІІ на гр. Тетевен, както и на ПСОВ – с. Гложене и ПСОВ – 

с.Глогово. 

За взетите проби от Канализационен колектор ІІ на гр. Тетевен са извършени 

изпитвания, като резултатите са обобщени в Протокол № 09-0354 от 07.05.2018 г. и 

Протокол № 09-0953 от 04.10.2018 г.. 

Изпитванията са осъществени по показатели, съгласно изискванията на чл.19 и 

Приложение №3 от Наредба №6 за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти /обн., ДВ, 

бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004/ и в съответствие с посочените 

норми и показатели в  разрешителните за заустване на отпадъчни води. Наблюдават се 

отклонения от нормите на показателите на пречистените отпадни води от 

Канализационен колектор на гр. Тетевен. Причината  за отклонението от показателите в 

гр. Тетевен е липсата на пречиствателно съоръжение, като изградената трикамерна 

септична яма на утаителен принцип на практика не пречиства до необходимата степен, 

заложена в разрешителното за заустване. Както е споменато по-горе в настоящия 

програмен период Европейският съюз отпуска средства за изграждане на съвременна 
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водопреносна, канализационна мрежа и пречиствателна станция само в области, които 

имат консолидирано ВиК дружество, а случая в Област Ловеч не е такъв. 

С цел преодоляване на проблема с отклоненията от заложените показатели за 

качеството на заустените отпадъчни води, Община Тетевен бе разработила 

Инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води на гр. Тетевен – „Изграждане на ПСОВ Тетевен, довеждащ колектор до 

ПСОВ, нова канализационна мрежа и подмяна на част от амортизирана водопроводна 

мрежа в гр. Тетевен”. Проектът е одобрен за финансиране по ОП „Околна среда”, но в 

крайна сметка няма средства  за финансирането му.  

Община Тетевен ще търси варианти за реализиране на  Инвестиционен проект за 

подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. 

Тетевен през настоящия програмен период 2014 – 2020 г. Проблемът с финансирането е 

свързан, както бе посочено  с изискването за кандидатстване от страна на В и К 

Асоциацията на съответната област. В случая с Област Ловеч на територията и има 

повече от един оператор, което прави невъзможно кандидатстването за финансиране на 

проекта. 

На Канализационния колектор ІІ на гр. Тетевен не е монтирано измервателно 

устройство, като се предвижда такова да бъде монтирано при изграждането на градска 

ПСОВ по Инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен – „Изграждане на ПСОВ Тетевен, довеждащ 

колектор до ПСОВ, нова канализационна мрежа и подмяна на част от амортизирана 

водопроводна мрежа в гр. Тетевен”. Годишното количество на отпадъчните води 

заустени от колектор ІІ се определя от максималното количество, посочено в решение 

№ 1126  от 01.08.2013 г. за изменение на разрешително за заустване на отпадъчни води 

в повърхностен воден обект № 13140025/20.08.2007 г.  и е в размер до 189 800 m3/год. 

В съответствие с издадените разрешителни за заустване на пречистени 

отпадъчни води от Канализационна система и ПСОВ на с. Глогово с № 

13110167/05.05.2016 г. е  извършен мониторинг на отпадъчните води  и през 2019 г. В 

изпълнение на условията на разрешителното са извършени две пробовземания, всяко от 

които на вход и изход. Резултатите от мониторинга са обобщени в Протокол № 09-0356 

от 07.05.2018 год. и  Протокол № 09-0366/22.04.2019 г. от изпитване на водни проби от 

пречистени отпадъчни води от Канализационна мрежа и ПСОВ – с. Глогово. 

Копия от Протоколи за изпитвания на отпадъчните води от Градски Колектор II- 

на гр. Тетевен, ПСОВ – Гложене и ПСОВ – с. Глогово са изпратени на контролните 

органи: 

– на БДДР - Плевен с писма с изх.№ 1506(1)/30.04.2019 год. и изх. № 

4319/11.12.2019 г.; 

- на РИОСВ – Плевен с писма с изх.№ 1506/30.04.2019 год. и изх. № 

4320/11.12.2019 г.. 

Отново се наблюдават отклонения от нормите на показателите на пречистените 

отпадни води от Канализационен колектор на гр. Тетевен. Причината за отклонението 

от показателите в гр. Тетевен, отново  е липсата на пречиствателно съоръжение. 

Както е споменато по-горе в настоящия програмен период Европейският съюз 

отпуска средства за изграждане на съвременна водопреносна, канализационна мрежа и 

пречиствателна станция само в области, които имат консолидирано ВиК дружество, а 

случая в Област Ловеч не е такъв. 

През 2019 г. е извършено почистване и ремонт на ПОСВ – Глогово – двукратно 

почистване на входящ колектор, биобасейни, басейн на за първично почистване на 

утайка, ремонт на ротор, ремонт на помпени механизми, електронно управление на 

пречиствателното съоръжение. 
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3.3 Почви 

България като част от Балканския полуостров спада към Средиземноморската 

геосинклинала, която е заета от гънките на Алпо-Хималайската нагъната система. 

Територията на община Тетевен се отнася към Севернобългарската лесостепна почвена 

зона, която обхваща Дунавската равнина и Предбалкана (до 600 – 700 метра надморска 

височина). Териториите с надморска височина над 600 – 700 метра попадат в 

Планинска почвена зона. Почвената покривка на Севернобългарската лесостепна 

почвена зона е представена от сиви горски почви, в чието разпространение се 

установява известна зоналност. 

Според класификацията на почвените типове, съгласно World Reference Base for 

Soil resources (2007) на територията на Национален парк‚ Централен Балкан“ са 

разпространени и: тип Кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisols); тип 

Тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols) и тип Планинско-ливадни почви (Modic 

Cambisols). Те  са разпространени почти изцяло на територията па НП Централен 

Балкан 

За карстовите терени са характерни рендзините, а за по-просторните долинни 

дъна – алувиалните и алувиално-ливадни почви. По долните течения на реките са 

разпространени алувиално-ливадни почви. Интензивността на ерозионните процеси е 

относително най-голяма по склоновите участъци. При отсъствие на достатъчно добре 

представени дървесни и тревни растителни формации ерозията е в по-напреднали 

стадии. Голяма част от почвените ресурси в общината са „тежки“ по механичен състав, 

поради което не се характеризират с голямо плодородие. Преобладаващите почвени 

категории са 7, 8 и 9-та.  

3.3.1  Състояние на почвите  и нарушени терени 

През 2004 г. Изпълнителната агенция по околна среда и води (ИАОС) разработи 

и внедри нова мониторингова система на база мрежа 16 x 16 km2, като в пресечните 

точки са определени пунктовете на почвения мониторинг. Мониторинговата система се 

извършва на три нива, като целта е да се обхванат по-големи територии от почвените 

различия, намиращи се на територията на страната. За територията на община Тетевен 

такива пунктове няма. 

 Мониторингът на почвите в община Тетевен, част от област Ловеч се 

осъществява от ИАОС съгласно утвърдени програми от Изпълнителния директор на 

ИАОС. 

Сериозен проблем за почвите  е ерозията им, вследствие климатичните промени, 

повишаване на температурите и продължителните засушавания. Ерозионните процеси 

физически увреждат почвата и чувствително понижават почвеното плодородие чрез 

годишните загуби на значителни количества плодородна почва. Въпреки сериозността 

на проблема, към момента не са предприети мерки за преодоляването му. Почвената 

ерозия е един от основните проблеми, с които земеделците се сблъскват в световен 

мащаб, тъй като оказва силно неблагоприятно влияние върху развитието на селското 

стопанство. Редица изследвания сочат, че устойчивите практики на биологичното 

земеделие, както и регулярни мероприятия по залесяване, могат значително да 

подобрят състоянието на почвите и да намалят процесите на ерозия. 

На територията на Ловешка област няма сериозни проблеми по отношение на 

почвената ерозия. 
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Друг проблем свързан с почвите е вкисляването и засоляването. Реакцията на 

почвата оказва съществено влияние върху почвообразувателния процес и върху 

почвеното плодородие. От нея зависи до голяма степен жизнената дейност на 

микроорганизмите, посоката на биохимичните процеси и достъпността на 

хранителните вещества за растенията. Прието е, че най-благоприятната за растенията е 

слабо киселата и неутралната реакция на почвата.  

На територията на община Тетевен има два пункта от I-во ниво - 

широкомащабен мониторинг от Националната мрежа за почвен мониторинг към 

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС): пункт №142 в землището на с. 

Рибарица и пункт №143 в землището на с. Малка Желязна. Мониторингът, оценката и 

анализа на получените резултати по почвен мониторинг I- во ниво се осъществява от 

ИАОС съгласно утвърдени програми от Изпълнителния директор на ИАОС. 

От проведения мониторинг през 2010 г и през 2013 г. и представените  резултати 

от ИАОС, в екселски таблици за двата пункта Малка Желязна и Рибарица за средни 

концентрации на физикохимични показатели, биогенни елементи, тежки метали и 

металоиди на  проби от повърхностен (0-20 cm) и подповърхностен слой (20-40 cm) за 

период  2010 г. и период 2013 г. - не се наблюдават отклонения от максимално 

допустимите  концентрации (в Приложение 4 - таблици). 

Същото се отнася и за измерванията на средни конценрации на органохлорни 

пестициди, на полихлорирани бифенили и полициклични ароматни въглеводороди за  

проби от повърхностен слой ( 0-10 cm) за пункт Малка Желязна и Рибарица за почвен 

мониторинг 2010 г. - не се наблюдават отклонения от максимално допустимите  

концентрации (в Приложение 5 - таблици).       

3.3.2 Изводи, проблеми и устройствени изисквания 

 Общинското ръководство предприема мерки за рекултивация на нарушени 

терени, реализира дейности за премахване на нерегламентирани сметища и 

осъществява контрол върху употребата на изкуствени торове. Към настоящия момент 

няма разработена Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на 

почвите. 

3.4 Земна основа и земни недра – състояние и устройствени 

изисквания при използването им 

3.4.1 Геоложки строеж 

Най-пълна представа за цялостния геоложки строеж на даден район се получава, 

чрез неговата стратиграфия и тектоника. България като част от Балканския полуостров 

спада към Средиземноморската геосинклинала, която е заета от гънките на Алпо-

Хималайската нагъната система. Във физикогеографско отношение общината попада в 

Старопланинската зона, в западната подобласт на Предбалкана. 

Районът е изграден предимно от седиментни скали - долнотриаски конгломерати 

и пясъчници, среднотриаски доломитизирани варовици, горнотриаски варовити 

брекчоконгломерати с варовитомергелна спойка, лиаски мергелни пясъчници, догерски 

кварцитизирани пясъчници, оксфор-кимериджки варовици в централната част, от 

титонски варовици в западната част и флишподобни мергелни пясъчници, варовити 

аргилити, мергели и др. в източната част. Той  е дълбоко дрениран от р. Вит и нейните 

притоци. 
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Носители на незначителни количества пукнатинни води са лиаските кварцити и 

пясъчници, догерските кварцитизирани пясъчници и флишподобните титонски 

пясъчници и мергели. 

Водоносни са среднотриаските доломитизирани варовици  и оксфорд-

кимериджките варовици, а също така и варовитият титон в западната част на района. 

Структурата на района и литоложкият строеж предопределят наличието на една 

редица карстови извори  в северната му част. По важните от тях са “Глава панегa” 800 – 

3000 l/s, “Дивчево” – 9,0 l/s, “Граждански дол” – 14-15 l/s, “Топли” – 150-250 l/s  и др. 

3.4.2 Инженерно-геоложки условия  

 Началото на геоложката мрежа  започва източно в.з. „Пладнище”, достига 

централната част на гр. Тетевен, продължава в източна посока и достига промишлената 

зона. В морфоложко отношение теренът представлява долина на р. Бели Вит, като 

обхваща и част от долинните склонове – десен склон в кв. „Скрибътна”, и кв. 

„Полатен”, десен и ляв склон при централната част на гр. Тетевен и част от незаливната 

тераса на реката по цялата дължина. Началните коти са от 460 – 470 m при кв. 

„Скрибътна”, до 350 – 360 m при кв. „Полатен“. 

 Литололжкият строеж е изяснен с прокарването на 23 броя вертикални 

електросондожи по метода „ВЕС”, картировка на съществуващи разкрития, изкопи и 

др. На дълбочина до 5,0 – 6,0 m не е достигната  скалната подложка, като изключим 

изработките, прекарани в северната висока част на  гр. Тетевен, в случая ВЕС №7, 8 и 9, 

където кватернерното покритие (пласт 1) е с мощност от 0,8 до 1,6 m, като след тези 

дълбочини се установяват седиментите на Могилската свита – Лакатнишки член, в 

случая дебелопластови варовици и доломити  със значителна мощност (пласт 4). Те 

затъват на юг към долината на река Бели Вит с наклон на пластовете от 20 – 30 градуса. 

В горната си част са изветрели и напукани. В останалата част от обследвания терен в 

горната част на разреза се установяват временни насипи, изпълнени от глина с 

чакълести включения, (пласт 1) алувиални отложения в незаливната тераса на р. Бели 

Вит (пладст 3)  и делувиални глини с чакъли на места до блокажи с глинест запълнител 

в подножията на склоновите участъци (пласт 2).  Насипът е с мощности в границите от 

0,5 до 2,2 m, тази на глините с чакълести включения до блокажи е от 1,0 до над 4,4 m, 

като най-големи са тези в обсега на ВЕС10 – по десния бряг на левия приток на р. Бели 

Вит (централна част на гр. Тетевен), където реката се е врязала  дълбоко в отложенията. 

Алувиалните отложения на р. Бели Вит (пласт 3) са изградени от несортирани чакъли, 

валуни, а на места и единични блокове с глинест и глинесто-песъчлив запълнител. 

Мощността им  на места е по-голяма от  5,0 – 6,0 m, като се увеличава по посока към 

реката. 

3.4.3 Сеизмичност 

Сеизмичната активност в района е много слаба поради липсата на сеизмични 

огнища и се определя на шеста степен по скалата на Медведев – Шпонхоер – Карник. 

По-голямо значение има територията от общината до Горно Оряховският сеизмичен 

център и интензивните огнища, разположени в района на Карпатската дъга. Това има 

преди всичко значение за относително високото, но незначително по обхват 

строителство в Тетевен, разположено непосредствено върху ниските речни тераси на р. 

Вит. 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

184 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

3.4.4 Физико-геоложки процеси и явления 

На територията на община Тетевен към 31.12.2014 г. има регистрирани 22 бр. 

свлачища, съгласно писмо на МРРБ с изх. №ДК-25/10/-00-131 относно извършените 

проверки на регистрираните свлачища от „Геозащита Плевен“ ЕООД – Плевен на 

територията на РОНСК - Ловеч. В община Тетевен са проверени данните и 

обстоятелствата относно: 

 наличие на изготвен и одобрен ПУП за свлачища - За свлачищата, които 

са в регулация, е в сила действащ ПУП, одобрен преди регистрирането им; 

 наличие на Специфични правила и нормативи към ПУП - няма; 

 проведени ИГП и хидрогеоложки проучвания за свлачищния район – 

Проведени са за свлачищата с идентификатори LOV33.15148.03. и LOV33.15148.04. 

 издадена заповед за налагане на строителна забрана - Със Заповед 

№954/23.10.1980г. на Председателя на Комитета по архитектура и благоустройство при 

Министерски съвет е наложена строителна забрана на кв.102А по плана на гр. Тетевен, 

до провеждане на необходимите инженерно-геоложки проучвания и изпълнение на 

съответните укрепителни мероприятия; Не са провеждани инженерно-геоложки 

проучвания и не са изпълнявани укрепителни мероприятия след тази заповед; 

 съгласуване с МРРБ по реда на чл.96 ЗУТ - В архива на общината няма 

данни за съгласуване с МРРБ по реда на чл.96, ал.З ЗУТ; 

 назначен специализиран състав на Експертния съвет по устройство на 

територията на общината, с представител на „Геозащита“ ЕООД - няма назначаван при 

издаването на Разрешенията за строеж; Със Заповед № 172/26.03.2015г. на За Кмет на 

Община Тетевен, съгласно Заповед №173/24.03.14г., е назначен специализиран състав 

на ОЕСУТ-Тетевен; 

 издадени строителни книжа и съответствието им с изискванията на МРРБ 

по чл.96 ЗУТ, изискванията на ИГП и специфични правила и нормативи към ПУП: 

Строителни работи по укрепване са извършвани на едно свлачище с издадено 

Разрешение за строеж с инвестиционен проект, а за едно нереализирано укрепване е 

издадено Разрешение за строеж с инвестиционен проект; 

 наличие на Разрешения за строеж, издадени преди и след строителната 

забрана - На територията на свлачището в кв.102А (кв.145 по предишен план), със 

строителна забрана, съгласно горепосочената Заповед №954/23.10.1980г., е извършено 

строителство на жилищни сгради в 18-те парцела /УПИ/ преди 23.10.1980г. и с данни за 

строителни книжа. 

При проверка на място на свлачищата в Община Тетевен са съставени 23бр. 

констативни протоколи. Укрепеното през 2008г.-2009г. Свлачище на ул.”Хр.Ботев”, с. 

Глогово, общ. Тетевен - Трета категория, следва да бъде въведено в експлоатация от 

възложителя Община Тетевен. Съгласно Заповед №954/23.10.1980г. на Председателя на 

Комитета по архитектура и благоустройство при Министерски съвет и наложена 

строителна забрана на кв.102А по плана на гр. Тетевен, Община Тетевен трябва да 

проведе необходимите инженерно-геоложки проучвания и да изпълнени съответните 

укрепителни мероприятия. 

В Писмо от „Геозащита Плевен” ЕООД изх. №20/13.03.2007 г. са представени 

становища на „Геозащита Плевен“ ЕООД, в резултат на извършени инженерно-

геоложки огледи на съществуващи ерозионно-свлачищни деформации на територията 

на населените места в общината. Представени са техните характеристики и 

местоположение, както и мерките, които трябва да се предприемат, за да се отстранят. 

Във връзка с изпълнението на чл. 9, ал. 2 от Закона за защита при бедствия 

администрацията на община Тетевен е разработила планове за защита при свлачища и 
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срутища, при земетресение, при наводнения, при възникване на полски пожари, при 

усложнена зимна обстановка и при ядрена и радиационна авария.  

В Писмо от „Геозащита Плевен” ЕООД изх. №82/04.09.2014 г. е представено 
становище от извършените инженерно-геоложки огледи на:  

 Деформации на жилищна сграда в имот с адрес ул. “Дели Пало” № 1 в гр. 
Тетевен. 

 Съвременно, периодично - активно свлачище с идентификационен № 
LOVЗЗ.72343.03, проявено на общински път LOV2121 /III-358/ Тетевен – Бабинци. 

При извършения инженерно-геоложки оглед на свлачищна деформация, 
проявена на общински път LOV2121 /III -358/ Тетевен – Бабинци е констатирано 
следното: 

 Свлачището е регистрирано от "ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН" ЕООД, като 
съвременно периодично - активно с № LOVЗЗ.72343.03. То е формирано на десния 
долинен склон на р. Бели Вит, като обхваща платното на общински път Тетевен - 
Бабинци и участък от склона под него (над бившето Климатично училище). В района 
на деформацията, склонът има южно изложение и среден наклон 30°. Той залесен с 
единични дървета и храсти, които са предимно около пътя; 

 В геоложко отношение, склонът е изграден от делувиална глинеста 
покривка, залягаща върху тъмносиви до сивочерни неваровити до слабо варовити 
алевритови аргилити до глинести алевролити на Стефанецки член, с възраст средна 
юра, аален – байос; 

  След падналите продължителни и интензивни валежи през пролетта и 
лятото на 2014 г, свлачищните процеси се активизират. Активизациите са проявени по 
регистрираните граници на деформацията и в участък от склона на изток от 
страничната граница, който се явява разширение. Разширението е с ширина около 50 m 
и е развито в теренно понижение на около 22 m под пътя. В този участък са образувани 
преминаващи едно в друго свлачищни засичания, които са с амплитуда на пропадане 
20-40 cm и разтвореност на пукнатините 20-30 cm. След активизациите, деформацията 
придобива размери - дължина (по посока на движението) около 80 m и ширина до 95-
100 m. В дълбочина, процесите обхващат делувиалната покривка на склона, като 
хлъзгателната повърхнина е развита по контакта с основната скала; 

 Регистрираното свлачищно засичане обхваща около 60 m от платното на 
общинския път Тетевен - Бабинци, в зоната на южния банкет. В деформирания участък 
на пътя няколкократно са извършвани ремонтни работи, свързани с възстановяване на 
асфалтовата настилка и банкета. След последната активизация на процесите са 
образувани надлъжни пукнатини (разтвореност 1 -2 cm) в асфалтова настилка на 
възстановения участък, а южния банкет има слягане 5-10 cm; 

 В долната част на деформацията ясно се проследяват надхлъзвания на 
делувиалната покривка върху ненарушения терен, които образуват свлачищни „езици” 
с височина до 50-70 cm; 

 Отводнителната канавка от северната страна на пътя е запълнена с 
глинести материали, отложени от развитите ерозионните процеси по склона над пътя. 
В резултат на неефективното отводняване на пътя, повърхностните води оттичащи се 
от север по склона и от изток по пътното платно навлизат в зоната на деформацията; 

 Разширението на свлачището на изток по склона е достигнало в близост 
до електрически стълб (железен решетъчен стълб) от електропровод за високо 
напрежение. 

Въз основа на констатираното "ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН" ЕООД изразява 
следното: 

 Основна причина за периодичните активизации на свлачищните процеси 
е високата степен на водонасищане на делувиалната покривка на склона и влошаване 
на якостните характеристики на глинестите разновидности. Оводняването на склона е 
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резултат от интензивна инфилтрация на повърхностни води, през необичайно дългия за 
сезона дъждовен период и концентрираното постъпване на води от пътното платно в 
зоната на деформацията, както и от плиткото залягане на основната скала до 
повърхността и покачване нивото на подземните води. 

 Продължаващата активност на свлачището застрашава да прекъсне 
платното на общински път LOV2121 /III-358/ Тетевен - Бабинци, който е единствена 
транспортна връзка за с. Бабинци. Разширението на деформацията на изток по склона 
създава опасност за електрическия стълб от електропровод за високо напрежение. 

 Според приетите класификации в Наредба № 12 от 03.07.2001 г. за 
проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, 
издадена от МРРБ, свлачищната деформация се отнася към III - клас (повърхност от 
1000 m2 до 10000 m2), група 6 (скорост под 0.05 mm/24h), категория “В” (пътища и 
съоръжения с местно значение). 

 За овладяване на свлачищните процеси, “ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН” ЕООД 
препоръчва на Община Тетевен да изпълни следните мероприятия: 

 Да се постави надеждна сигнализация на пътя за своевременно 
предупреждение на движението за деформации по платното и да се възстанови 
мантинелата в компрометираните участъци; 

 Да се провеждат периодични наблюдения на свлачището (след 
продължителни дъждовни периоди или снеготопене) и при разширение на 
деформацията на изток да се вземат мерки за изместване на застрашения електрически 
стълб; 

 Да се ограничи постъпването на повърхностни води в земната основа на 
пътя като се тампонират пукнатините в асфалтовата настилка с битумна паста; 

 Да се почисти и възстанови профила на отводнителната канавка на пътя. 
Канавката трябва да осигурява бърз и безпрепятствен отток на повърхностните води, 
уловени от горната част на склона и пътното платно; 

 За цялостно овладяване на свлачищните процеси е необходимо да се 
извърши инженерно-геоложко проучване и въз основа на него да се изготви и 
реализира проект за укрепване на пътя и склона в района. Възможна схема за 
укрепване на пътя е изграждането на подпорна стена в южния край на платното, която 
да се фундира в основната скала. Фундирането трябва да подмине формираната 
хлъзгателна повърхнина, като при на дълбоко залягане на основната скала (установено 
с проучването) стената е подходящо да се фундира пилотно. Важна част от проекта е 
предвиждане на система за улавяне на повърхностните води и дрениране на 
подземните води на склона и тяхното организирано отвеждане по безопасен начин към 
овражната форма на склона. 
Регистрираното съвременно, периодично-активно свлачище с идентификационен № 

LOVЗЗ.72343.03 остава в режим на периодично наблюдение. Необходимо е община 

Тетевен да уведомява „Геозащита   Плевен“ ЕООД при нови активизации на 

свлачищния процес. Съгласно указателни писма от МРРБ - София, Община Тетевен 

трябва да ги уведоми за извършените действия за изпълнение на дадените препоръки 

посочени  в становището. 
 

Съгласно Доклад с анализи и оценки от изпълнените превантивни дейности през 

2018 г. на „Геозащита   Плевен“ ЕООД, регистрираното новопоявено съвременно, 

периодично-активно свлачище с идентификационен № LOVЗЗ.72343.03  е с 

местоположение село Градежница. Свлачищната деформация е проявена на откос 

между североизточната регулационна линия на УПИ I-378 от кв. 64 по плана на с. 

Градежница и платното на преминаващата в основата на откоса ул. „Иван Вазов“ (част 

от общински път LOV 1110 /III-305,Торос-Гложене/ - Градежница - Глогово - мах. 

Глогова махала) (Приложение 24). Засегнатият откос попада в долната част на левия 
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долинен склон на р. Градежка. Той е изкуствено формиран при прокарването на 

уличното платно, като има североизточно изложение, наклон около 45° и денивелация 

4-5 м. 

В геоложко отношение, склонът е изграден от делувиални глини със скални 

късове, които залягат върху разновидностите на Стефанецки член на Етрополската 

свита – тъмносиви до сиво-черни неваровити до слабо варовити алевритови аргилити 

до глинести алевролити със сидеритови конкреции, с възраст долна юра, аален-байос. 

Свлачищната деформация е възникнала в края на месец юли 2018 година, в 

период на интензивни валежи. Тя има дължина по посока на движението 5-8 m и 

ширина около 20 m. 

Свлачищното засичане е с амплитуда на пропадане 0.4 м и е формирано в 

горната част на откоса, като преминава на 12-15 м от изградените в УПИ I-378 две 

масивни жилищни сгради. 
 

     
                     Фигура 34                                                                      Фигура 35 

 

За отвеждане на повърхностните води от терена и водосточните системи на 

жилищните сгради в УПИ I-378, собствениците на имота са положили водосточна 

тръба по горния ръб на откоса, водите от която навлизат в участъка на образуваната 

свлачищна деформация.  

Развитите геодинамични процеси се изразяват в консистентно протичане на 

силно водонаситените глинести материали, изграждащи откоса. Свлечените земни маси 

и скални късове са достигнали платното на ул. „Иван Вазов”, след което са разчистени. 

Отводнителната канавка от югозападната страна на уличното платно е изцяло 

запълнена от земни маси и не изпълнява своето предназначение. В основата на откоса 

се намират стълбове от електроразпределителната мрежа. 

Изводи и препоръки: Основна причина за възникването на свлачищната 

деформация е постъпването на голямо количество повърхностни води от водосборната 

зона над откоса при падналите в края на месец юли валежи. 

Според приетите класификации в Наредба № 12 от 03.07.2001 г. за проектиране 

на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, издадена от МРРБ, 

свлачището се отнася към IV – клас (площ до 1000 m2), група 4 (скорост от 20 до 5 

mm/d), категория “В” (жилищни сгради с височина до 10 m, пътища и съоръжения с 

местно значение). 

Развитието на свлачищните процеси по склона поражда опасност за намиращите 

се в близост жилищни сгради в УПИ I-378. 

Свличането на глинести материали и скални късове от откоса върху платното на 

ул. „Иван Вазов” създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия и 

застрашава стълбовете на електроразпределителната мрежа. 
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За овладяване на свлачищните процеси “ГЕОЗАЩИТА” ЕООД – клон Плевен е 

препоръчала на община Тетевен и на собствениците на УПИ I-378 от кв. 64 по 

Регулационния план на с. Градежница да се изпълнят следните мероприятия:  

- Да се почисти и възстанови запълнената отводнителна канавка от югозападната 

страна на ул. „Иван Вазов“ (път LOV 1110). Изкопните работи се извършат в сух 

период, като да не се допуска подсичане на засегнатия от свлачищните процеси 

откос;  

- Водосточната тръба от УПИ I-378, да се заусти, в основата на откоса, в 

отводнителната канавка на пътя; 

За цялостно овладяване на свлачищните процеси е необходимо да се извърши 

инженерно-геоложко проучване в определен от „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД – клон 

ПЛЕВЕН териториален обхват, върху предоставена от община Тетевен заверена скица-

извадка от действащ ПУП или Кадастрална карта на с. Градежница. На база на 

резултатите от проучването да се изготви и реализира оптимален проект за укрепване 

на свлачището. 

Свлачището преминава режим на периодично наблюдение (при сигнали от 

местните власти).
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Таблица 53. Характеристиката и прогноза за пораженията от регистрираните свлачища в община Тетевен към 05.11.2014 г.; 

№ по 

ред 
Община Селище 

Идентификацион

ен № 

Година на 

регистрац

ия 

Местонахождение 
Разположе

ние 

Възраст на 

свлачището 
Състояние Застрашава 

Дължина, 

m 

Шири

на, 

m 

Засегната 

площ, m2 

ПЛОЩ, 

m2 

1 ТЕТЕВЕН АСЕН LOV33.00686.01 2005 
Източно от т. път Боаза-Тетевен, на 

900 т северно от мах. Асен 
Землище Съвременно Потенциално Шосе, Горски фонд 25 400 10000 12 000 

2 ТЕТЕВЕН ГЛОГОВО LOV33.15148.01 2005 Местността Водна Землище Съвременно 
Периодично 

активно 
ВиК, Горски фонд 100 75 7500 9 000 

3 
 

ТЕТЕВЕН 
ГЛОГОВО LOV33.15148.02 2005 

Два свлачищни участъка от 

югозападната страна на път Глогово - 

Градежница, на около 50 т 

северозападно от регулацията на с. 

Глогово 

Землище Съвременно 
Периодично 

активно 

ЖС, Шосе, ЕЛ, ВиК, 

Горски фонд 
85 165 14025 16 840 

4 ТЕТЕВЕН ГЛОГОВО LOV33.15148.03 2007 ул. Хр. Кърпачев, УПИ Х-147 от кв. 9 Регулация Съвременно Потенциално ЖС.УЛ, ЕЛ. ВиК 18 12 216 270 

5 ТЕТЕВЕН ГЛОГОВО LOV33.15148 04 2007 ул. Хр. Ботев №110 Регулация Съвременно Потенциално УЛ. ЕЛ 12 26 312 390 

6 ТЕТЕВЕН 
ГРАДЕЖНИ

ЦА 
LOV33 17419 01 2005 

На 170-180 т запад но от регулацията 

(югозапад но от имоти от ул. “Иван 

Вазов“ № 192, 194 и 19), на земен път 

преминаващ през Местността Долна 

Землище Съвременно 
Периодично 

активно 

ЖС.УЛ, ЕЛ, ВиК, 

Горски фонд 
40 30 1200 1 440 

7 ТЕТЕВЕН 
ГРАДЕЖНИ

ЦА 
LOV33.17419.02 2005 В района на ул. "Косовец“ Регулация Съвременно 

Периодично 

активно 

ЖС.УЛ, ЕЛ, ВиК, 

Горски фонд 
45 25 1125 1 360 

8 ТЕТЕВЕН ДИВЧОВОТО LOV33 20996 01 2005 

В района на ул. "Георги Бенковски", 

северозападно от УПИ 1У-39, УПИ 

У-40 и УПИ У1-41 от кв. 7 - в 

централната част на селото 

Регулация Съвременно 
Периодично 

активно 

ЖС, ОС, ЕЛ, ВиК, 

Горски фонд 
83 36 2988 3 590 

9 ТЕТЕВЕН РИБАРИЦА LOV33.62579.01 1975 средна част на селото Регулация Старо 
Периодично 

активно 

Горски фонд, 

Земеделски земи 
7 11 77 100 

10 ТЕТЕВЕН РИБАРИЦА LOV33.62579.02 2005 
От северозападната на път Ш-358 

(Рибарица-Шипково), при кт 29+300 
Землище Съвременно Потенциално Шосе, Горски фонд 38 70 2660 3 200 

11 ТЕТЕВЕН РИБАРИЦА LOV33 62579 03 2005 

От северозападната страна на път Ш-

358 (Рибарица- Шипково). при кт 

29+500 

Землище Съвременно Потенциално Шосе, Горски фонд 14 20 280 340 

12 ТЕТЕВЕН РИБАРИЦА LOV33 62579 04 2005 
В югоизточната част от територията 

на Почивен комплекс “Рибарица” 
Регулация Съвременно 

Периодично 

активно 
Горехи фонд 150 200 30000 36 000 

13 ТЕТЕВЕН РИБАРИЦА LOV33.62579.05 2005 

В района на ул. “Баба Тонка“, над 

УПИ 1Х-669 и УПИ X- 669 от кв. 96 

по плана на селото 

Регулация Съвременно 
Периодично 

активно 

ЖС.УЛ. ЕЛ, ВиК, 

Горски фонд 
70 75 5250 6 300 

14 ТЕТЕВЕН ТЕТЕВЕН LOV33 72343.01 1975 над сев.покр-ни, местност Прокопа Землище Съвременно Потенциално ЖС.УЛ. ЕЛ. ВиК 100 250 25000 30 000 

15 ТЕТЕВЕН ТЕТЕВЕН LOV33 72343.02 1980 сев.покр-и, над ул. Калена плоча Регулация Съвременно 
Периодично 

активно 
ЖС.УЛ, ЕЛ. ВиК 30 25 750 900 
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16 ТЕТЕВЕН ТЕТЕВЕН LOV33.72343.03 2001 
на шосе за кол. Бабинци. 250 м 

северно от климатичното училище. 
Землище Съвременно 

Периодично 

активно 

Шосе, ЕЛ, Горски 

фонд 
80 100 8000 9 000 

17 ТЕТЕВЕН ТЕТЕВЕН LOV33.72343.04 2005 

В кв."Полатен", мах. Моновци над 

имоти на ул "Павел Лалов" №6, 8 и 

10 

Землище Съвременно Потенциално 
ЖС. УЛ. ЕЛ. ВиК. 

Горски фонд 
100 35 3500 4 200 

18 ТЕТЕВЕН ЧЕРНИ ВИТ LOV33.80902.01 1977 централна част на селото Регулация Съвременно 
Периодично 

активно 
ЖС.УЛ, ЕЛ, ВиК 10 30 300 360 

19 ТЕТЕВЕН ЧЕРНИ ВИТ LOV33 80902 02 1996 стр. кв 22а Регулация Съвременно 
Периодично 

активно 
Шосе, ЕЛ. ВиК 20 12 240 290 

20 
 

ТЕТЕВЕН 
ЧЕРНИ ВИТ LOV33 80902.03 2005 

В района на ул. “Васил Левски", 

североизточният участък е над УПИ 

N/11-124 от кв. 11 по плана на селото 

Регулация Съвременно 
Периодично 

активно 

ЖС, Стоп. С, УЛ. ЕЛ. 

ВиК 
55 70 3850 4 620 

21 ТЕТЕВЕН ЧЕРНИ ВИТ LOV33 80902 04 2007 
Югозападна част на селото. Над 

ул."В Левски" ПИ-424 
Регулация Съвременно 

Периодично 

активно 
УЛ, ЕЛ 95 65 6175 7 420 

22 
 

ТЕТЕВЕН 
ЧЕРНИ ВИТ LOV33.80902 05 2008 

Над платното на път Черни Вит - 

Дивчовото в местността “Стратев 

кръш“, в района на водохващането за 

ВЕЦ “Черни Вит“ 

Землище Съвременно 
Стабилизиран

о 

Общински път и 

водохващане 
55 90 4950 5 940 

23 ТЕТЕВЕН Градежница LOVЗЗ.72343.03   2018 

Деформацията е проявена на откос 

между североизточната регулационна 

линия на УПИ I-378 от кв. 64 по 

плана на с. Градежница и платното на 

преминаващата в основата на откоса 

ул. „Иван Вазов“ (част от общински 

път LOV 1110 /III-305,Торос-

Гложене/ - Градежница - Глогово - 

мах. Глогова махала). Засегнатият 

откос попада в долната част на левия 

долинен склон на р. Градежка. Той е 

изкуствено формиран при 

прокарването на уличното платно, 

като има североизточно изложение, 

наклон около 45° и денивелация 4-5 

m. 

Регулация Съвременно 

 преминава 

режим на 

периодично 

наблюдение 

 пътища и 

съоръжения с местно 

значение: 

 

платното на 

преминаващата в 

основата на откоса 

ул. „Иван Вазов“ 

(част от общински 

път LOV 1110 /III-

305,Торос-Гложене/ - 

Градежница - Глогово 

- мах. Глогова 

махала). 

5-8 m по 

посока на 

движение

то  

около 

20 m. 

свлачищет

о се 

отнася 

към IV – 

клас 

(площ до 

1000 m2), 

група 4 

(скорост 

от 20 до 5 

mm/d), 

категория 

“В” 

до 1000 

m2 

Източник: „Геозащита Плевен“ ЕООД   
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3.4.5 Полезни изкопаеми 

В Националния баланс на запасите и ресурсите на подземните богатства (НБЗР), 

изготвен в изпълнение на чл. 2, ал. 3 и 4 от Закона за подземните богатства, са вписани 

следните находища, попадащи на територията на община Тетевен: 

Находище 125800 Галата за добив на варовици за облицовка с площ 7,04 ha. 

Намира се на около 300 m западно от с. Галата. Отдадено е на концесия с Решение на 

МС №499 от 23.07.2007 г., концесионер – „Седимент приват“ АД, гр. София. 

Находище 125700 Гложене за добив на варовици за облицовка с площ от 0,32 

ha. Разположено е на около 1,5 km северно от с. Гложене. Отдадено е на концесия с 

Решение на МС №528 от 01.08.2007 г., концесионер – „Седимент приват“ АД, гр. 

София. 

Находище 324900 Белия камък-1 за добив на пясъчници за облицовка и 

разнокаменни изделия. Разположено е на запад от с. Голям Извор върху площ от 2,05 

ha. 

Находище 754800 Рибарица (участъци 1 – 6) на уранови руди с площ от 92,85 

ha. Намира се на 2 km югоизточно от село Рибарица. 

Находище 200800 Черна река – хидроокисни руди за добив на железни руди с 

площ от 19,43 ha. Разположено е на 30 km югоизточно от гр. Тетевен, в землищата на 

село Рибарица и на село Чифлик (община Троян). 

Находище 101600 Нановица (Гложене) за добив на варовици и доломити за 

трошен камък, с площ от 19,76 ha. Значителна част от находището попада в землището 

на гр. Ябланица и много малка в землището на Гложене. Отдадено е на концесия с 

Решение на МС №982 от 13.12.2004 г., концесионер – „Пътстрой“ АД, гр. Ловеч. 

В землището на село Дивчовото попадат части от площта на територия 

„Шипките“, за която има действащо Разрешение №734 от 17.06.2010 година за търсене 

и проучване на метални полезни изкопаеми, с титуляр „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД, с. 

Мирково. Територията е разположена в части от общините Златица, Етрополе, Пирдоп 

и Тетевен на обща площ от около 35300 dka. 

С писмо от „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД изх. №20.10-197/14.05.2015 г. е 

предоставен информация, че е проведено проучване в района на с. Рибарица от ДСО 

“Редки метали“ в периода 1958г. – 1959 г. на ураново рудопроявление открито чрез 

аерогама снимка през 1954г. Проучването е извършено в 6 участъка, като са прокарани 

4 минни изработки – щолни. 
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Фигура 35 Находища на територията на община Тетевен 

Източник: Министерство на икономиката и енергетиката 
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Фигура 36 Находища на територията на община Тетевен 

Източник: Министерство на икономиката и енергетиката 

         Изводи 

Като общо правило територията на община Тетевен представлява в 

преобладаващата си част  добра земна основа, подходяща за строителство, при спазване 

на изискванията на „НППФ 2006 г.“ 
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3.5 Ландшафт. Обща характеристика и устойчивост на 

ландшафтите  

Община Тетевен попада в Старопланинската природно-географска област, в 

природно-географската единица Предбалкан. Старопланинската природно-географска 

област представлява сложна система от успоредни вериги и ридове. Отнася се към 

Алпо-Хималайската младонагъната планинска система. Предбалканът е част от 

морфоструктурата на Балканидите, оформила се на границата между мезозойската и 

неозойската ера. Той се състои от правилни гънки (антиклинали и синклинали), 

наричани юротипни. Разположени са успоредно едни на други. Предбалканът заема 

площ около 14000 km2. Северната структурна ивица се състои от няколко тесни и 

разломени антиклинали. В средната част на северната структурна ивица са 

Тетевенската, Микренската и Севлиевската антиклинали. Изградени са от долнокредни 

пластове, а в ядките им се разкриват юрски скали. Развитието на релефа се 

характеризира с редица особености. През терциера е бил подложен на трикратни 

издигания, които са се редували с периоди на относителен покой, като тогава се 

оформят денудационните заравнености, проломите на реките и скаровидната речна 

мрежа.  

3.5.1 Видове ландшафти 

Ландшафтното разнообразие на територията на община Тетевен се обуславя от 

разнообразния релеф и осигурява ресурсния потенциал на територията, дава 

възможности за добра жизнена среда и прави територията привлекателна за 

инвестиции. 

Елементите, които характеризират територията, са разнообразният горски и 

земеделски фонд (мери, пасища, защитени местности с разнообразни местообитания, 

ливади), водните площи (реки, язовири) и територията около тях, урбанизираната 

територия. 

 Поради фактът, че на места ландшафтът е променен от човешка намеса, може да 

бъде определен като слабо променен. 

Основа на този тип ландшафт са озеленените площи, предназначени за широко 

обществено ползване – паркове, градини, улично озеленяване. 

 Горски тип с висока възможност за естествено развитие. Горските площи са 

с голямо значение за здравословната структура на ландшафта, като играят важна роля 

със своя освежаващ, разкрасяващ и обогатяващ елемент в ландшафта. 

 Горски тип със средни възможности за естествено развитие. В тази категория 

влизат специалните защитени гори и стопанските гори. Те също са с благоприятно 

влияние върху микроклимата и опазват съседните селскостопански площи. 

Ефикасността на защитната им роля се повишава, когато са разположени по 

вододелите, височините, стръмните скатове и бреговете.   

 Промишлени ландшафти. С много ниска степен на естествено развитие се 

включват бившите кооперативни стопански дворове и площадки, складови зони и др. В 

много случаи те нямат качествата на действително културен ландшафт.  

Селскостопанският тип ландшафт може да се определи, че има средни 

възможности за естествено развитие. Трайните култури са защитно средство срещу 

зимните ветрове и влияят благоприятно върху микроклимата. 

Озеленяването оказва благоприятно въздействие върху градския облик и играе 

значителна роля в подобряването условията за обитаване и труд, ограничава 

негативните санитарно-хигиенни фактори – замърсявания на атмосферния въздух, шум, 
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електромагнитни и радиационни излъчвания и др., както и оказва благотворно влияние 

като подобрява температурния баланс, микроклимата и други. 

Като цяло зелената система в общината се нуждае от рехабилитация и 

обогатяване, за да бъдат възстановени нейните рекреационни, естетически, 

микроклиматични и екологични функции. Особено внимание следва да се обърне на 

екологичните функции на зелената система. Зелените площи предотвратяват 

разсейването на замърсители от промишлените дейности и транспорта, продуцират 

кислород, поглъщат част от вредните газове и праха, блокират миграцията на тежките 

метали (от транспорта и промишлеността) в почвата и околната среда. 

Съществуват основни проблеми на общината като нарастващ риск от 

обезлюдяване и спад на обществената активност на местното население. Общината е 

застрашена от ограничаване и дори прекратяване на селскостопанската дейност, което 

вероятно може да доведе до изменения в ландшафта и екосистемата. Наличието на тези 

основни проблеми води до ограничаване в значителна степен потенциала за развитие на 

селищата. На тази основа приоритетите на националните, областни и общински 

стратегии, планове и политики трябва да бъдат насочени към стабилизиране и към 

създаване на по-добри икономически и социални условия за живеене, спиране на 

емиграционните и вътрешнообщинските миграционни процеси, стимулиране на 

раждаемостта, разкриване на нови аграрно-индустриални мощности и работни места, 

повишаване на атрактивността за бизнес инвестиции и механичен прираст. 

3.5.2  Изводи, проблеми и устройствени изисквания  

Изводи и устройствени изисквания 

Територията на общината притежава разнообразни типове ландшафти, при което 

доминират типовете с подчертано естествен характер. Нивото на увредени ландшафти е 

съвсем ниско. Запазените възможности за естествено развитие, които характеризират 

повечето типове ландшафти и изразяват тяхната устойчивост, са индикация за това, че 

територията се нуждае предимно от дейности и действия с превантивен (поддържащ) 

характер по отношение запазване и обогатяване на основните видове ландшафти.  

 С оглед горния извод от ОУП на общината се изисква:  

 Да се установи степента на задоволеност с обществените озеленени площи 

за широко и специфично ползване (m2/жител) в населените места. Да се 

извърши категоризиране на видовете зелени площи за широко обществено 

ползване, техния брой и площ и оценка на състоянието им. Създадената база 

данни да послужи за изготвяне на предложения за изграждане на цялостна 

система от публични зелени площи и свързани с нея елементи; 

 Да се изследват възможностите за допълване на зелената система с 

територии притежаващи екологични, рекреационни и естетически качества, 

с оглед задоволяване на обществените потребности от местно значение, в 

това число да се определи подходящ терен за изграждане на парк, 

разположен в или около строителните граници на населените места. Да се 

предложат механизми за приобщаването им към зелената система чрез: 

озеленени площи в терени, публична общинска собственост; озеленени 

площи за широко обществено ползване, определени с подробен устройствен 

план и предвидени за отчуждаване; части от терени частна собственост, 

предназначени за озеленени площи с режим за широк обществен достъп и 

други; 

 Да се потърсят варианти за дейности и активности допълващи и 

обогатяващи зелената система, но ненарушаващи нейния характер; 
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 Да се проучат възможностите за развитие на такива устройствени зони и 

режими, които да обединяват потребностите на местното население и 

рекреационния ресурс на зелената система ползван от външни посетители. 

3.6 Биологично разнообразие и защитени територии – състояние 

и устройствени изисквания към опазването им 

3.6.1 Растителен свят. Обща характеристика на растителността на 

територията на община Тетевен 

Територията на община  Тетевен е около 697 km2. Попада изцяло в пределите на 

Средна Стара планина и Западния и Средния Предбалкан. Релефът е хълмист, високо, 

средно и ниско планински, н.в. е от 250 m на север (в коритото на река Вит до с. 

Български извор), до 2198 m на юг (връх Вежен). От билото на планината на север се 

спускат дълги и тесни ридове, между които в дълбоки и залесени долини протичат най-

горните течения на реките Черни и Бели Вит и техните притоци. Над 95% от 

територията на общината попада във водосборния басейн на река Вит. Източните 

склонове обърнати към долината на реката са много стръмни, на места със скални 

венци, а западните са полегати.  По поречията се образуват малки долинни разширения, 

в които са разположени населените места. Останалите 5% от територията на община 

Тетевен, в най-западната част (землището на село Голям извор) са към водосборния 

басейн на р. Искър.  

Според геоморфоложкото райониране на България, територията на община 

Тетевен попада в Тетевенско-Еленския район на Предбалканската подобласт и  в 

Троянско-Твърдишкия район на Старопланинската подобласт от Старопланинската 

геоморфоложка област. Речните тераси имат основно значение за развитието на 

земеделие и други стопански дейности. 

В климатично отношение община Тетевен попада в два климатични района на 

умерения континентален пояс. Средната и  северната част е в Предбалканския, а 

южната – в планинския климатични райони. Липсват  екстремните летни горещини и 

зимни студове, които са характерни за рязко изразения умереноконтинентален климат 

на Дунавската равнина. Средната годишна температура е 10,50С. Средната годишна 

норма на валежите е 827 l/m2 (1896-1945), с ясно изразен пролетно-летен максимум 

(65% от валежите, а през май и юни – 30%). В станция Тетевен, на базата на 28-

годишни наблюдения, е установено, че за района не са характерни, както суши, така и 

засушавания (Бондев, 1991). В «Програма за опазване на околната среда за периода 

2014-2020 г.» е посочена годишна сума от 982 /m2. Ако това е актуалната тенденция на 

годишната норма на валежите засушавания са малко вероятни, а суши не могат да се 

очакват, т.е. има добри климатични условия за селско и горско стопанство. Факторът-

минимум в по-ниските части – почвената влага е с благоприятни показатели. Опасни са 

екстремните валежи и други природни бедствия, за които има условия да се увеличават. 

Почвите се характеризират с голямо разнообразие, което е благоприятно за 

развитието на разнообразна дървесна растителност и в недалечното минало, цялата 

територия е била покрита с непроходими гори. Днес средната лесистост е 68%, най-

малка, около 50% в Предбалкана, 66% в нископланинските части (с. Черни Вит) и 81% 

в останалите планински територии (в землищата на селата Рибарица и Васильово).  

В края на холоцена (последните 150-200 години) започват активни промени, 

които са тясно свързани със стопанската дейност на човека. Започват стихийни сечи и 

разораване на големи площи, прекомерна паша, бране на билки и горски плодове, в 

резултат на което се обезлесяват значителни райони от страната и се създават условия 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Стара_планина
https://bg.wikipedia.org/wiki/Предбалкан
https://bg.wikipedia.org/wiki/Предбалкан
https://bg.wikipedia.org/wiki/Вит
https://bg.wikipedia.org/wiki/Български_извор
https://bg.wikipedia.org/wiki/Вежен
https://bg.wikipedia.org/wiki/Черни_Вит
https://bg.wikipedia.org/wiki/Бели_Вит
https://bg.wikipedia.org/wiki/Вит
https://bg.wikipedia.org/wiki/Голям_извор_(Област_Ловеч)
https://bg.wikipedia.org/wiki/Искър
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за активни ерозионни процеси, в т.ч. и обезлесените площи в района на община 

Тетевен. Този процес е засегнал предимно землищата на населените места в 

Предбалкана и в значително по-малка степен планинските райони. Променил се е 

характерът на растителността, като естествената растителност е заменена с културна. 

Налице са деградивни изменения и намаляване обхвата на полезната горска и тревна 

растителност от стопанската дейност и разпространението на ефемерна, плевелна и 

рудерална такава. Сукцесията върху изоставените земеделски и други земи винаги 

протича еднопосочно от тревни към горски формации с различен темп в различните 

райони. Разпадащите се иглолистни култури (предимно от черен и бял бор) бързо се 

заместват от автохтонни широколистни дървесни и храстови видове. 

От общата площ на горския фонд (472 345 dka) 48% са държавни гори, 38% са 

общински и 14% са частни.  Горският фонд е включен в три административни единици 

– горските стопанства Тетевен и Рибарица, и ГСУ “Черни Вит” към ДГС Етрополе, 

всички към ЮЗДП със седалище в Благоевград. 

 В горските фитоценози доминират широколистните гори. Най-често се 

среща обикновен бук (Fagus sylvatica L.), следван от горун (Quercus dalechampii Ten.), 

келяв габър (Carpinus orientalis Mill.), обикновен габър (Carpinus betulus L.), космат дъб 

(Quercus pubescens Willd.), цер (Quercus cerris L.), благун (Quercus frainetto Ten.), клен 

(Acer campestre L.), планински ясен (Fraxinus excelsior L.), явор (Acer pseudoplatanus 

L.), Сребролистна липа (Tilia tomentosa Moench.), дива череша, бреза, трепетлика и др. 

Част от  горите са горски култури от черен бор (Pinus nigra L.), бял бор (Pinus silvestris 

L.), дуглазка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), смърч (Picea аbies (L.) Karst.), бяла 

акация (Robinia pseudoacacia L.) и др. Залесявания с иглолистни имат всички землища 

на територията на община Тетевен, главно на деградирали (девастирани) терени и край 

населените места. След изсичане на дървесната растителност и при липса на паша, на 

някои места са се създали съобщества от храсталачен тип, предимно в северните части 

на общината.   

Съгласно геоботаническото райониране на България (Бондев, 1997) територията 

на община Тетевен се отнася към Илирийската провинция на Европейската 

широколистна горска област. Северната (хълмиста) част от нея попода в окръг VI 

район 11, а южната (планинска) част е в окръг VII район 15 на тази  провинция. Това 

обуславя широкото разпространение на средноевропейските широколистни гори. 

Според флористичното райониране се отнася към два флористични райони - на 

Предбалкана и Стара планина (Флора на България, т.І-Х,1962-1995). 
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Фигура 37. Геоботаническо райониране (по Бондев, 1997 г.) 

А - Европейска широколистна горска област; B - Евроазиатска степна и лесостепна област; C-

Средиземноморска област; a - Евксинска провинция; b - Илирийска провинция; c - Македоно-Тракийска провинция; 

d - Долнодунавска провинция; e – Източносредиземно морска провинция; окръзи (І-ХХVІІІ); райони (1-80). 

Според горско-растителното райониране на България общината попада в 

Мизийската горскорастителна област, по-голямата част към Долният равнинно-

хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори, а южната част към 

планинския пояс на буковите и иглолистни гори. (Класификационна схема на типовете 

горски месторастения в република България, 2011 г.). Характерът на релефа и почвено-

климатичните особености на района обуславят наличието на голямо разнообразие от 

предимно мезофитна растителност. 

Долният пояс на дъбовите гори е представен от Подпояса на хълмисто-

предпланинските смесени широколистни гори. Този подпояс по отношение на видовото 

разнообразие, в голяма степен се покрива с планинския климатичен район. Основните 

дървесни видове са предимно от издънков произход, като зимен дъб, цер, благун, габър, 

акация, келяв габър и други. Създадени са и иглолистни култури предимно от черен 

бор.  

Планинският пояс е разделен на три подпояса. Първият е на нископланинските 

гори от горун, бук и ела. Той се характеризира с най-голямо растително разнообразие. 

Основните насаждения тук са от бук с различна продуктивност, в зависимост от 

месторастенията, които заема. Освен в чисти насаждения букът участва и в смесени с 

дъбове, габър, по-рядко със сребролистна липа и явор. Малка част от подпояса е заета 

от церови и габърови насаждения. Тук се срещат най-много нископродуктивни 

насаждения от келяв габър в смес с мъждрян, дъбове, габър и други. Създадените 

култури са  предимно от бял бор и смърч, по-рядко от черен бор, червен дъб и зимен 

дъб.  Като спътници в културите са внесени бреза, акация, сребролистна липа, явор и 

някои видове горскоплодни.  

Вторият подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч достига до 1500 

m н.в. В него също преобладават буковите насаждения, но продуктивността им е по-

голяма, което се дължи на по-добрите месторастения. Създадените букови култури са в 

много добро състояние, а също така и иглолистните култури, които са главно от смърч 

с висока продуктивност, следват тези от бял бор, ела, дуглазка, лиственица, бяла мура и 
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други. В смесените иглолистно-широколистни култури се срещат явор, бреза и 

трепетлика.  

Третият подпояс на горнопланинските смърчови гори обхваща горите с н.в. от 

1500 до 1800 m, което е горната граница на гората в района. В този подпояс попадат 

няколко естествени букови насаждения със средна продуктивност (по данни от ГП, 

2012 и 2017 г.). 

Поради голямото разнообразие на климатичните и почвените условия в горския 

и селскостопанския фонд на община Тетевен, са протекли и протичат интензивни 

първични и вторични сукцесии, в резултат на които са налични различни типове 

растителни съобщества, които се отнасят към голям брой класификационни единици.  

Различните формации, асоциации и съобщества са представени по 

Класификацията на растителността в Република България на Бондев (1991), а в скоби са 

посочени номерата им съгласно Ръководство за определяне на местообитания от 

европейска значимост в България (РМЕЗБ) (2007). 

По Бондев (1991) земеделските земи са включени в следните картируеми единици:  

 № 131 Селскостопански площи на мястото на смесени гори от цер (Quercus 

cerris L.) и 

 № 132 – Селскостопански площи на мястото на смесени гори от цер (Quercus 

cerris L.) и благун (Quercus fraineto Ten.) – предимно в северните и западни 

части на общината.    

  № 75 – селскостопански площи на мястото на гори от мизийски бук (Fagus 

sylvatca ssp. Moesiaca (Maly), обикновен габър (Carpinus betulus L.).  

 № 76 –  селскостопански площи на мястото на гори от горун (Quercus 

dalechampii Ten.) са в южните планински части. 

Тревните формации, които се срещат в района са предимно ксеромезофитни и 

мезофитни:  

 № 74 – Ксеромезофитни и ксеротермни тревни формации (Fastuceta valesiaceae, 

Fastuceta stojanovii, Fastuceta pancisii, Fastuceta dalmaticae, Chrysopogoneta grylli, 

Agrostideta capillaries и др.) на мястото на гори предимно от горун (Quercus 

dalechampii Ten.) (по РМЕЗБ – 6110), само в землището на с. Градежница;  

 № 44 – Тревни формации (Agrostideta capillaries, Nerdeta strictae, Bellardiochloeta 

violaceae и др.) на мястото на гори от обикновен бук (Fagus sylvatca L. и ела 

(Abies alba Mill.) (по РМЕЗБ – 6230, 6240*, 6520), често срещана в землищата на 

селата  

       Рибарица и Дивчовото и по билото на Стара планина (алпийския пояс);  

 № 73 – Мезофитни тревни формации (Agrostideta capillaries, Fastuceta rubrae, 

Cynosureta cristati и др.) на мястото на гори от мизийски бук (Fagus sylvatca ssp. 

Moesiaca (Maly) Hyelmq.) и обикновен габър (Carpinus betulus L.). Срещат се 

предимно в землищата на селата Рибарица, Дивчовото и Черни Вит (по РМЕЗБ – 

6520).  

Към по-сухите се отнася формация № 129 – Ксеротермни тревни формации с 

преобладаване на белизма (Dichantieta ischaemi), луковична ливадина (Poaeta bulbosae, 

Poaeta concunnae), садина (Chrysopogoneta grylli) и ефемери (Ephemereta) (по РМЕЗБ – 

6210, 6220,) е характерна за по-сухите райони на Общината – землищата на селата 

Градежница, Български извор и Голям извор. 

С най-голямо разпространение от горските формации са:  
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 № 32 – Гори от обикновен бук (Fageta silvaticae) в Стара планина на места с 

лавровишня (Laurocerasus officinalis Roem.) (по РМЕЗБ – 9130). Обхваща 

планинските части над 700-800 m н.в. и оформя горната граница на гората;  

 № 48 – Гори от мизийски бук (Fageta moesiacae) (по РМЕЗБ – 9130, 9150) – най-

широко разпространена в по-ниските планински част и в Предбалкана;  

 № 118 – Гори и храсталаци от келяв габър (Carpineta orientalis L.)  

  № 58 – Гори от горун (Quercета dalechampii) (по РМЕЗБ –9170).  

Останалите горска формации са на по-малки площи, често на повече места. Това са:  

 № 56 – Гори от обикновен габър (Carpinus betulus L.), на места с келяв габър 

(Carpinus orientalis Mill.) (по РМЕЗБ – 9170, 91G0*);  

 № 62 – Смесени гори от горун (Quercus dalechampii Ten.) и келяв габър 

(Carpinus orientalis Mill.), на места възникнали вторично (по РМЕЗБ –9170);  

 № 46 – смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatca ssp. Moesiaca (Maly) и 

черен бор (Pinus nigra L.) (по РМЕЗБ –9150);  

 № 49 - смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatca ssp. Moesiaca (Maly) и 

обикновен габър (Carpinus betulus L.) (по РМЕЗБ –9150); № 51 - смесени гори от 

мизийски бук (Fagus sylvatca ssp. Moesiaca (Maly), горун (Quercus dalechampii 

Ten.), планински ясен (Fraxinus exelcior L.), явор (Acer pseudoplatanus L.), 

хиркански клен (A. Hircanum Fisch. et Mey) и др. (по РМЕЗБ – 9150, 9180*); № 

96 – Смесени гори от цер (Quercus cerris L.), граница (Quercus pubesceus Willd.) 

и виргилиев дъб (Quercus virgiliana Ten.) (по РМЕЗБ – 91I0*) - картирана е като 

малко находище в землището на с. Гложене, по брега на р. Вит;  

 № 91 – Смесени гори от цер (Quercus cerris L.) и благун (Quercus fraineto Ten.) 

(по РМЕЗБ – 91М0) – картирано е само в най-северната точка на Общината, в 

землището на с. Български извор;  

 № 140 – Гори от дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora Ehrh.) и летен дъб 

(Quercus robur L.), на места примесен с полски клен (Acer campestre L.) (по 

РМЕЗБ – 91F0) – картирана е само в землището на с. Гложене, на изток от р. 

Вит. 

 Формация № 132 (Селскостопански площи на мястото на смесени гори от цер 

(Quercus cerris L.) и благун (Quercus fraineto Ten.) се е развила на територии заемани 

преди от Формация № 91. Двете растителни формации са най-широко 

разпространените в България. Покрай обработваемите земеделски площи са формирани 

производни тревни съобщества предимно от рудерални видове и плевели с 

преобладание на житни треви 

Формацията № 129 е производна. Възникнала е вторично на мястото на 

ксеротермни горски, коренни и производни формации и на производни храстови 

формации. Тя също е разпространена из цялата страна върху всички основни типове 

почви характерни за България. Климатичните условия са близки до тези характерни за 

предходната. Тази формация включва над 100 тревни вида. В ценозите, които образуват 

тази формация основен едификатор е садината (Chrysopogun gryllus (L.) Trin.). Сред 

тези тревни ценози се срещат отделни индивиди или групи от храсти и дървета – 

остатъци от бившите горски и храстови фитоценози или нововъзникващи такива. 

Формацията на луковичната ливадина е най-широко разпространена на утъпкани почви 

и/или с разбит и разпрашен повърхностен слой. Съобществата са отворени и са богати 

на едногодишни видове. 
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На територията на община Тетевен според „Ръководство за определяне на 

местообитания от европейска значимост в България” (2007) (РМЕЗБ) се срещат 

следните:   

6110 - Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 

albi 

6210* - Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 

(Festuco-Brometalia) (важни местообитания на орхидеи); 

6240* - Субпанонски степни тревни съобщества - Естествени и полуестесвени 

тревни формации; 

6520 - Планински сенокосни ливади;  

9130 - Букови гори от типа Asperulo-Fagetum; 

9150 - Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion); 

9170 - Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; 

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

91G0* - Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; 

91I0* - Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.; 

91F0 - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior 

или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris); 

91М0 - Балкано-панонски церово-горунови гори 

91W0 - Мизийски букови гори . (Означените със знака (*) 5 местообитания са 

приоритетни). 

Над 40% от нивите в община Тетевен не се обработват. Към тях следва да се 

прибавят и неизползваните или слабо използвани други селскостопански земи. На тези 

изоставени площи протичат интензивни сукцесии на настаняване на различни видове. 

Всички нови съобщества са производни и вторично преобразувани. 

В обработваемите селскостопански земи в зависимост от отглежданите култури 

най-често са формирани плевелни съобщества в окопните и сляти култури, които се 

отнасят към клас Stellarietea mediae Tх.et al. ex von Rochow 1951. Съобщества от този 

клас са формирани и в някои от изоставените земеделски земи и на частично 

деградирани терени.  

На преовлажнени местообитания покрай водните течения в равнинни участъци 

са формирани хигрофитни съобщества от тръстика, камъш и др., които се отнасят към 

клас Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941. Местообитанията на този 

тип растителност най-често са първични и производни. 

На плодородни почви при среден режим на овлажнение са формирани 

мезофилни ливади и пасища, които се отнасят към клас Molinio-Arrhenatheretea Tx. 

1937. На по-бедни почви с недостатъчно овлажнение формираните тревни съобщества 

принадлежат към клас Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx., ex Soo 1947. На бедни каменисти 

почви и скален рохляк в отделни участъци са формирани растителни съобщества, които 

се отнасят към клас Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novak 1941. 

Месторастенията на тези типове растителност най-често са кратко- и продължително 

производни.  

Част от мезофилните тревни съобщества са свързани с хабитатите: 6510  

Низинни сенокосни ливади и 6520 Планински сенокосни ливади. Част от Ксерофитните 

тревни съобщества на пасищата са свързани с хабитатите – 6210  Полуестествени сухи 

тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia); 6220 – 

Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea; 6430 

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

пояс; 8210 – Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; 8220 – 

Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове. 
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Флористичното разнообразие на община Тетевен включва около 2340 вида и 

подвида  растения. От 1900-те вида и подвида висши растения 10 са локални ендемити, 

български ендемити са 10, балкански ендемити са 67, защитени от българското 

законодателство – 30, включени в националната Червена книга – 81, включени в 

Червения списък на Европа – 9. Застрашени в световен мащаб са 10 вида. 

В Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (Растителни 

видове защитени на територията на цялата страна)  са включени следните видове: 

Пеперудоцветен салеп (Orchis papilionacea L.); Есенен спиралник (Spiranthes 

automnalis); Дегенов (скален) копър (Seseli  degenii Urum. ); Лежаща линдерия 

(Lindernia procumbens ); Хоботниче  (Rhynchocorys elephas (L.) Griseb.);Червено 

усойниче (Echium russicum J.F.Gmel.) и Обикновена пърчовка (Himantoglosum caprinum 

Spreng.). Последните два вида са предмет на опазване в рамките на Защитената зона 

”Централен Балкан-буфер”-BG0001493.  

Най-разпространените лечебни растения се явяват някои от срещащите се 

дървесни, храстови видове и лиани, а именно: Обикновен бук (Fagus sylvatica L. );  

Зимен дъб (горун) (Quercus petrаea (Mat.) Liebl); Обикновен габър (Carpinus betulus L.); 

Бяла бреза (Betula pendula Roth.); Бял бор (Pinus sylvestris L.); Обикновен смърч (Picea 

abies Karst.); Обикновена (бяла) ела (Abies alba Mll.); Мъждрян (Fraxinus ornus L.); 

Планински ясен (Fraxinus exelsior L.); Бяла акация (Robinia pseudoacacia L.); 

Трепетлика (Populus tremula L.); Ива (козя върба) (Salix caprea L.); Дива круша (Pirus 

communis L.); Обикновена леска (Corylus avellana L.); Обикновен дрян (Cornus mas L.); 

Обикновена шипка (Rosa canina L.); Червен глог (Crataegus monogina Jacq.); Трънка 

(Prunus spinosa L.); Род Къпини (Rubus sp.); Малина (Rubus idaeus L.); Бръшлян (Hedera 

helix L.); Обикновен повет (Clematis vitalba L.). В съвременната медицина се 

употребяват листата (дрога Folia Clematis vitalbaе), корените (дрога Radix Clematis 

vitalbaе) и цветовете (дрога Flores Clematis vitalbaе).    

Много ценни билки са тревисти растения  в района: Бял равнец (Achillea 

millefolium L.); Синя жлъчка (цикория) (Cichorium intybus L.); Mагарешки бодил 

(Onopordon acanthium L.);  Чернокос (Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.); Подбел 

(Tussilago farfara L.); Тревист бъз (Sambucus ebulus L.); Белоцветен дебелец 

(Semprevivum leucanthum Panc.); Горска (бадемолистна) млечка (Euphorbia amygdaloides 

L.); Кипарисова млечка (Euphorbia cyparissias L.); Червена детелина (Trifolium pratense 

L.); Обикновен здравец (Geranium macrorrhizum L.); Жълт кантарион (лечебна звъника) 

(Hupericum perforatum L.); Мащерки (Thymus sp.); Лечебен риган (Origanum vugare L.); 

Обикновена мента (Mentha piperita L.); Див джоджен (Mentha spicata L.); Обикновен 

салеп (Orchis morio L.); Теснолистен живовляк (Plantago lanceolata L.); Широколистен 

живовляк (Plantago major L.); Kукуряк (Helleborus odorus W.K.); Бяла съсънка (Anemone 

nemorosa); Лютиче (Ranunculus acris L.); Горска ягода (Fragaria vesca L.); Лазаркиня 

(Asperula odorata L.); Същинско еньовче (Galium verum L.); Мъхнат лопен (лечебен) 

(Verbascum phlomoides L.); Коприва (Urtica dioica L.); Волски език (Phyllitis 

scolopendrium New.); Орлова папрат (Pteridium aquilinum Kuhn.) (по данни от ГСП, 

2017 и 2012 г.).  

3.6.1.1 Лечебни растения 

Територията на община Тетевен е богата на горски ресурси и естествени 

находища на лечебни растения, диворастящи плодове и билки. Съгласно данни на НСИ 

към 31.12.2011 г., около две трети от общината е усвоена от гори и горски масиви (69% 

при средно за страната 33,5%). Горските територии обхващат 472 913 дка, а 

земеделските земи заемат общо 203 858 дка (28,4% от площта на общината при средно 

за страната 57,4%). 
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Община Тетевен попада в териториалния обхват на „Югозападно държавно 

предприятие” ДП – гр. Благоевград, Регионална дирекция по горите (РДГ) – Ловеч. 

Горите в областта са в териториалния обхват на Регионална дирекция по горите (РДГ) – 

Ловеч, а горския фонд на община Тетевен се стопанисва от Държавно горско 

стопанство (ДГС) – Тетевен, ДГС „Рибарица“, ДГС „Черни вит“, Община Тетевен и 

частни собственици. 

По Лесоустройствен план от всички гори в района на Тетевен е предвидено да се  

добиват средногодишно по 5 тона диворастящи гъби, 2 тона билки (бял равнец, подбел, 

риган, кантарион, мащерка и др.) и 5 тона горски плодове (горски ягоди, червена и 

черна боровинка, малини, капини, дренки). 

На етапа на изготвяне на раздел „Лечебни растения“, към Програмата за 

опазване на околната среда на община Тетевен 2016-2020 г., общината  не разполага с 

точни данни за количествата събрани билки на територията й през последните години. 

Липсват данни и за реалните количества събирани от населението лечебни растения за 

лична употреба. 

На територията на община Тетевен са регистрирани 8 /осем/ билкозаготвителни 

пункта за ползване на билки под специален режим. През 2015 г. пунктовете са 

изкупили 238,8 kg от характерния за региона цвят от лечебна иглика сухо тегло. 

Като цяло съвместното действие на биотичните и абиотични фактори определя 

условията в местообитанието на лечебните растения на територията като благоприятни 

за съществуването, размножаването, развитието и запазването им. На тази база е 

изготвен и приложен списък в раздел „Лечебни растения“ на по-важните видове 

лечебни растения в община Тетевен със стопанско и икономическо значение – 

СПИСЪК на лечебните растения, определени като такива с приложение към Закона за 

лечебните растения, срещащи се в земеделски земи, гори и в границите на населените 

места, собственост на Община Тетевен. 

От разпространените на територията на общината лечебни растения интерес за 

населението представляват - липовия цвят, лайка, риган, малина, къпина, боровинка, 

шипка, жълт кантарион и мащерка. 

Съгласно чл.5 от Наредба № 2 от 20.01.2004 г. (за правилата и изискванията за 

събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра 

на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.), не се допуска събиране на 

билки в количества, надвишаващи стойностите определени, като процент от наличните 

в находището запаси: 

- корени, коренища, грудки и луковици от видовете, които лесно 

възстановяват ресурсите си – до 70%; 

- корени, коренища, грудки и луковици от видовете, които трудно 

възстановяват ресурсите си или растат при специфични екологични 

условия – до 40%; 

- кори, листа и стъблени пъпки – до 40%; 

- листа – до 70%; 

- за стръкове – до 70% 

- за цветни пъпки, цветове, съцветия и цветни кошнички, плодове и семена 

до 70% за едногодишните и до 80% за многогодишните видове. 

Съгласно чл.6, ал.1 от Наредба № 2 експлоатацията на находищата се редува с 

период на възстановяване на ресурсите. Съгласно чл.6, ал.2 продължителността на 

периода за възстановяване е следния: 

- при събиране на корени и коренища при видове, които лесно 

възстановяват ресурсите си – 2 год.; 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

204 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

- при корени и коренища при видове, които трудно възстановяват 

ресурсите си или растат при специфични екологични условия – 3 год.; 

- при събиране на грудки – 2 год.; 

- при събиране на листа – 1 год.; 

- при събиране на стръкове от видовете, които трудно възстановяват 

ресурсите си – 4 год.; 

- при събиране на съцветия от иглика лечебна – 2 год. 

Съгласно чл.6, ал.3 от Наредба № 2 не е необходим период за възстановяване 

при събиране на следните видове билки: 

- коренища от коприва и троскот; 

- стръкове от видовете, които лесно възстановяват ресурсите си; 

- цветни пъпки, цветове и съцветия; 

- плодове и семена. 

Съгласно Допълнителната разпоредба от Закона за лечебните растения, ал.1, т.18 

билки за лични нужди за билките в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на 

един ден, както следва: 

 корени, коренища, луковици или грудки – до 1 кг.; 

 стръкове – до 2 kg 

 листа – до 1 kg; 

 кори – до 0,5 kg; 

 цветове – до 0,5 kg; 

 семена – до 0,1 kg; 

 плодове – до 10 kg; 

 пъпки – до 0,5 kg; 

 талус – до 1 kg. 

 

Над 90% от горите на територията на община Тетевен са със специални функции 

и са включени в четирите категории защитени територии – Национален парк, 

резервати, защитени местности и природни забележителности. Наред с това са обявени 

специални горски територии с висока консервационна стойност, като: Гори във фаза 

на старост обявени по 3 закона – ЗБР, ЗГ и ЗА (за биологичното разнообразие, горите и 

администрацията). Това са вековни букови гори на площ от само 3.9 hа. Много повече 

такива гори има в резерватите. По  Закона загорите са обособени още: Защитни ивици 

в горната граница на гората, Горски територии за защита на почвите, Гори на скални 

и урвести терени, Лесонепригодни площи, обрасли с дървесна и храстова растителност, 

Горски територии за защита на урбанизираните територии и рекреационните гори. За 

тези гори са определени конкретни режими на стопанисване в ЛУП. Независимо от 

голямата лесистост на общината изсичането на горите буди тревога защото над ¾ от 

територията е на стръмни и много стръмни терени и е силно уязвима от водна ерозия – 

както площна, така и ровинна. Равните и полегатите терени са под 3%. Общината има 

план за многофункционалното развитие на горите в опит да се съхранят техните не 

само екологични, но и социални функции.  

Териториите на всички устройствени зони, предмет на оценката се отнасят 

към категориите ниви (орна земя), пасища, мери, ливади, овощни градини. При 

реализиране на проектираните устройствени зони се очаква да бъде унищожена 

вторична и производна растителност съставена от широко разпространени 

плевелни, рудерални и пасищни видове. Ще бъдат преобразувани вторични и 

производни земеделски местообитания. 
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3.6.2 Животински свят 

3.6.2.1 Характеристика на фаунистичния район 

В зоогеографско отношение сухоземната фауна на България се отнася към 

Палеарктичната зоогеографска област на Холарктичното царство. Поради това че 

България е разположена основно в Евросибирската зоогеографска подобласт, но 

граничи и с Медитеранската зоогеографска подобласт, в страната се срещат два 

основни зоогеографски комплекса: северен (евросибирски), формиран от 

студеноустойчиви видове животни, и южен (медитерански), включващ множество 

топлолюбиви видове – фиг.37. 

Според зоогеографското райониране на страната територията на община Тетевен 

попада в Старопланниския район. Обхваща Предбалкана и Стара планина. Срещат се 

глиган, благороден елен, сърна, сънливец, горска полевка и високопланински 

фаунистични видове - дива коза, алпийска гарга, врана, орел, от влечугите - усойница, 

от земноводните - пъстрият дъждовник и алпийският тритон. 

Фаунистичното разнообразие на безгръбначните животни се определя от около 

2387 вида и подвида, а гръбначните животни са повече от 300 вида, от които 58 са 

приоритетни при опазване фауната на Националния парк “Централен Балкан”. 

От полезния дивеч се срещат – елен, сърна, див заек, диви свине, диви кози, 

вълци; от птиците – див скален гълъб, балкански кеклик, яребица, пъдпъдък, фазан.  

В общината има над 200 вида птици, някои от тях редки видове, които дават 

предпоставка за развитие на фото- и хоби туризъм. От влечугите се срещат усойница, 

гущери и др., а в реките пъстърва, мряна и др. 

 

 
Фигура 38 Зоографски райони  с характерните  за територията Евросибирска зоогеографска 

подобласт и Медитеранската зоогеографска подобласт 

1 - граница между евросибирската (А) и (Б) територия; 2- граница между зоогеографските райони 1. 

Дунавски район; 2. Старопланински район; 3. Рило-Пирински район; 4. Тракийки район; 5. 

Странджански район; 6. Черноморски район; 7. Струмско-Местенски район 
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Бозайници - широкоух прилеп, европейски вълк, видра, дългокрил прилеп, 

дългоух нощник, остроух нощник, дългопръст нощник, трицветен нощник, голям 

нощник, средиземноморски подковонос, голям подковонос, малък подковонос, дива 

коза, лалугер, кафява мечка и др. 

В Плана за управление (ПУ) на НПЦБ, 2016 - 2025 г. е посочено, че 

„количественото разнообразие на бозайниците в НПЦБ се оценява на 60 вида, което 

представлява 62 % от видовете бозайници в България“. 

Птици - черен кълвач, червеногърба сврачка, градинска овесарка, сив кълвач, 

сирийски пъстър кълвач, среден пъстър кълвач, белогръб кълвач, кръстат орел (вид 

изчезнал от защитената зона), черен щъркел, бял щъркел, осояд, орел змияр, 

кръстопръст ястреб, белоопашат мишелов, малък креслив орел, скален орел, малък 

орел, ловен сокол, сокол скитник, лещарка, планински кеклик, бухал, врабчова 

кукумявка, уралска улулица, пернатонога кукумявка, козодой, земеродно рибарче, 

синявица, горска чучулига, полска бъбрица, ястребогушо коприварче, червеногуша 

мухоловка, полубеловрата мухоловка, голям горски водобегач, червношипа ветрушка, 

обикновен пчелояд, малък ястреб, обикновен мишелов и др. 

Земноводни и влечуги - жълтокоремна бумка, шипобедрена костенурка, 

шпоопашата костенурка, голям гребенест тритон и др. 

Ихтиофауна - черна (балканска) мряна, главоч, балканска пъстърва и др. 

Безгръбначни - ручеен рак, обикновн паракалоптенус, одонтоподизма, 

полиоматус, обикновн сечко, буков сечко, бръмбар рогач, осмодерма, алпийска розалия 

и др. 

Биологичното разнообразие в община Тетевен е голямо. Всички видове прилепи, 

както и някои земноводни, влечуги и едри бозайници, срещащи се на територията на 

общината, имат природозащитен статус съгласно българското законодателство и 

международни конвенции. 

3.6.2.2 Биологично разнообразие 

Безгръбначни животни (Invertebrata) 

От безгръбначната фауна на територията на община Тетевен подходящи 

потенциални местообитания има за представители на средноевропейската и 

евросибирската фауна. Такива са представителите на разред твърдокрили (Coleoptera), 

полутвърдокрили  (Heteroptera), двукрили (Diptera), пеперуди (Lepidoptera), 

Правокрили (Orthoptera), както и някои от пещерните животни, които са ендемити. 

На територията на община Тетевен попада и част от Национален парк Централен 

Балкан, на чиято територия са установени около 2390 вида и подвида безгръбначни 

животни, от които 260 вида са обявени за редки в световен мащаб, 85 са с ареал на 

разпространение, ограничен в рамките на Балканския полуостров, а над 50 вида се срещат 

единствено на територията на България.  

До този момент са открити около 30 вида и подвида безгръбначни животни, които 

се срещат единствено в Средна Стара планина. Най-голям брой ендемични видове 

безгръбначни животни има от групите на правокрилите, бръмбарите и пеперудите. 

Наличието на букови гори на територията на община Тетевен предлагат 

потенциални местообитания за Голям буков сечко (Morimus asper funereus) и алпийска 

розалия (Rosalia alpine) в района на с. Градежница. Потенциални местообитания има и за 

вида Осмодерма (Osmoderma eremita), който вид е регистриран на територията на 

общината. Потенциални местообитания има и за вида Polyommatus eroides. 

Риби (Pisces) 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
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Над 95% от територията на община Тетевен попада във водосборния басейн на 

река Вит. Тя се образува от сливането на двете съставящи я реки Черни и Бели Вит при 

квартал Полатен на град Тетевен. 

Общо, в басейна на река Вит са регистрирани 45 вида вида риби. 25 от тях се считат, 

че са с консервационна значимост, базирайки се на националното и международно 

законодателство. Някои от видовете са включени в редица нормативни актове. 13 вида са 

включени в Закона за Биоразнообразие (Анекс 2 и 4), 14 вида са в Червената книга на 

България, 19 са в Бернската конвенция (Анекс 3), 10 са в Червения списък на IUCN, и 14 са 

включени в Анекс ІІ на Директивата за хабитатите (92/43/EEC). 

Видовият състав на ихтиофауната остава почти непроменен за последните 35 

години. 

В два от притоците на река Вит - реките Костина и Топля е установен видът Cottus 

haemusi (Marinov& Dikov, 1986), витския главоч - ендемичен вид риба, с ограничено 

разпространение в притоците на горното течение на р. Вит. Ограниченото разпространение 

и загуба на популации на витския главоч могат да бъдат обяснени с нарушаването на 

естествените хабитати и човешкото безпокойство в тези речни зони. (Uzunova, E. 2011). 

Земноводни (Amphibia) 

Представители на земноводните са дъждовник (Salamandra salamandra), алпийски 

тритон (Triturus alpestris),  горската дългокрака жаба (Rana dalmatina), голяма крастава 

жаба (Bufo bufo). В отделни части се срещат и видовете зелена крастава жаба (Bufo viridis) 

и жаба дървесница (Hyla arborea), която е в списъка на застрашените в световен мащаб 

животни.  

Средно пригодни местообитания предлагат землищата на с.Рибарица, с. Васильово, 

с. Дивчовото, с. Брязово, с. Бабинци и с. Глогова за вида Южен гребевест тритон (Triturus 

karelinii), който до този момент не е установен на територията на община Тетевен. 

Влечуги (Reptilia) 

Повечето  от влечугите могат да се видят в по-високите планински части, където се 

среща  живороден гущер (Zootoca vivipara) в изолирани популации над 1200 m надморска 

височина и е смятан за глациален реликт. Установен е в Националния парк Централен 

Балкан. По откритите склонове, където слънчевото греене е по-продължително се 

срещат късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii), кримски гущер (Podarcis taurica), който 

предпочита сухи местности с тревиста и храстова растителност. На отделни места се среща 

и стенен гущер (Podarcis muralis) 

От змиите най-често срещаните са медянката (Coronella austriaca), а в по-ниските 

части на планината на нейно място се среща пепелянката (Vipera ammodytes). Обитател на 

широколистните гори е смокът мишкар (Elaphe longissima). Посоченит видове са установени и 

в грниците на Национален парк Централен Балкан.  

Птици (Aves)   

Птиците са най-добре представеният като разнообразие и обилие на видовете 

клас гръбначни животни в района поради разнообразните условия и наличието на 

екотонен ефект.Могат да бъдат  обособени в следните три основни групи:  

 Птици, свързани с река Вит и нейните  притоците водолюбиви 

видове.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80
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 Птици, предимно горски видове, обитаващи дървесната и 

храстова растителност, заела петната от широколистни насаждения.  

 Птици, синантропни видове.  

 Птици, степни видове, обитаващи предимно, пасищата и 

обработваемите земи. 

Орнитологичното богатство на територията на община Тетевен е включено в 

защитените зони, които се намират на нейна територия съгласно Директивата 

2009/147/ЕEО за птиците - BG0002109 „Васильовска планина“ , BG0002128 “Централен 

Балкан – буфер и BG0000494 “Централен балкан“. В общината има над 200 вида птици, 

някои от тях редки видове, които дават предпоставка за развитие на фото- и хоби 

туризъм. Национален парк „Централен Балкан“ е признат за Орнитологично важно 

място със световно значение, съхраняващ всички срещащи се в България видове птици 

от алпийския биом. На тази територия се размножават интересните обитатели на 

Алпийския биом – пъстрогуша завирушка (Prunella collaris), скалолазка (Tichodroma 

muraria)  и жълтоклюна хайдушка гарга (Pyrrhocorax graculus). От дневнит гпрабливи 

видове птици интерес представляват скалния орел (Aquila chrysaetos), царския орел 

(Aquila heliaca) вписан в световната Червена книга. В европейските списъци на 

застрашените от изчезване животни са вписани птиците белоопашат мишелов (Buteo 

rufinus), орел змияр (Circaetus gallicus), ловен сокол (Falco cherrug), сокол скитник 

(Falco peregrinus). От Закона за биологичното разнообразие на България са защитени 

видовете: черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), планински кеклик  (Alectoris 

graeca), бухал (Bubo bubo), уралска улулица  (Strix uralensis), врабчова 

кукумявка  (Glaucidium passerinum), пъстър скален дрозд  (Monticola saxatilis), черен 

кълвач (Dryocopus martius). 

В обработваемиге земеделски земи и по влажни ливади, предпланински плата и 

хълмисти райони с тревна растителност се среща Ливадният дърдавец (Crex 

crex). Често този вид обитава високопланински ливади по южните склонове. Ливадният 

дърдавец е световно застрашен вид, включен е в Приложение I на Директивата за 

птиците и е защитен от Закона за биологичното разнообразие.   

В откритите части (пасища, ливади, обработваеми и необработваеми площи) и 

от части овощни градини в района на Васильовска пранина се срещат градинска 

овесарка (Emberiza hortulana), червеногърба сврачка (Lanius collurio), ястребогушо 

коприварче (Sylvia nisoria), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), горска 

чучулига (Lullula arborea), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), сив кълвач 

(Picus canus), ливаден дърдавец (Crex crex), бял щъркел (Ciconia ciconia) и черен 

щъркел (Ciconia nigra), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Скален орел (Aquila 

chrysaetos), Планински кеклик (Alectoris graeca), Козодой (Caprimulgus europaeus), 

Черен кълвач (Dryocopus martius), Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба 

сврачка (Lanius collurio), Градинска овесарка (Emberiza hortulana).  

По брега на р. Вит е установено присъствието на бреговата лястовица (Riparia 

riparia). 

Бозайници (Mammalia) 

От копитните животни за най-многобройна се счита сърната (Capreolus 

capreolus). За съжаление, рязко е намалял броят на елените (Cervus elaphus). Един от 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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най-интересните и същевременно силно застрашени видове от бракониерството в 

цялата страна е дивата коза (Rupicapra rupicapra). В България обитава подвидът на 

дивата коза Rupicapra rupicapra balcanica, разпространен само на Балканския 

полуостров и включен в Червената книга. 

От хищиците се среща вълк  (Canis lupus), чакал от род Canis, лисица (Vulpes 

vulpes), кафява мечка (Ursus arctos), невестулка (Mustela nivalis), черен пор (Mustela 

putorius), пъстър пор (Vormela peregusna), белка (Martes foina),  Евразийска 

златка (Martes martes), (Lutra lutra), дива котка (Felis silvestris). Значим вид в 

консервационно отношение е  видрата, включена в световната Червена книга. Златката 

е била широко разпространена, но в последните години сечта и другите човешки 

намеси стесняват местообитанията ѝ и облагодетелстват по-приспособимата белка. 

Централният Балкан е най-важната в света защитена територия за лалугера 

(Spermophilus citellus), планинското сляпо куче (Spalax leucodon). 

Прилепи (Chiroptera) 

На територита на община Тетевен са установени находища на 1304 Голям 

подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) – в Рушовата пещера района на с. Градежница, 

пещерата Бенковски, с.Черни Вит. Територията на общината е и потенциално ловно  

местообитание на вида край повърхностните водни тела. 

1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) – установен е в мазе в с. 

Рибарица, в Рушовата пещера  край с. Градежница, пещерата Моровица, при с. 

Гложене, Валевската пещера при кв. Полатен, Тетевен. Потенциални местообитани яна 

вида са р. Бели Вит, р. Костина, в района на с. Брезе, с. Васильово, р. Черни Вит, с. 

Дивчовото, с. Бабинци. 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii оxygnathus) – устновен в Бенковската 

пещера, с. Черни вит, пещерата Моровица, с. Гложене. Потенциални местообитани яна 

вида са р. Костина, р. Бели Вит, р. Черни Вит,  в района на с. Дивчовото, с. Бабинци. 

Потенциални ловни местообитания е цялата територия на общината. 

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) – устоновен в Рушовата пещера 

край с. Градежница. Потенциални местообитания за вида са в района на с. Бабинци и р. 

Костина. Богатата речна мрежа на територията на общината предлага и благоприятни 

ловни местообитания на вида. 

Територията на община Тетевен предлага потенциални местообитания на други 

видове прилепи, които до този момент не са установени на нейна територия. За 

видовете 1324 Голям нощник (Myotis myotis), 1316 Дългопръст (Myotis capaccinii), 1323 

Дългоух прилеп (Myotis bechsteini), 1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus 

blasii),1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus), 1308 Широкоух прилеп 

(Barbastella barbastellus) потенциални местообитания са р. Костина, р. Черни Вит, в 

района на с. Брязово, с. Васильово, с. Бабинци и ловни местообитания край рекита на 

територията на общината. 
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За 1323 Дългоух прилеп (Myotis bechsteini) и 1308 Широкоух прилеп (Barbastella 

barbastellus) територията на община Тетевен е местообитание с високо качество.  

3.6.3 Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии 

Защитени местности в община Тетевен 

Костина 

Историческата местност Костина – лобното място на Бенковски, се намира на 

3км южно от квартал Костина в село Рибарица. Обявена със заповед № 356/ 05.02.1966 

г., ДВ/бр. 30/1966.  Прекатегоризация е обявена със заповед № РД-735/10.06.2003 г., 

ДВ. бр. 60/2003. Защитената местност е с площ 72.2 hа и е разположена в землището на 

с. Рибарица.  

Целта на обявяване:  Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед 

подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти. 

2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината. 

3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, 

изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които 

загрозяват или нарушават природната обстановка около тях. 

Черният рът 

Защитената  местност е обявена със заповед № РД-760/13.08.1981 г., ДВ/бр. 

79/1981.  

Създадена с цел опазване на горската екосистема във Васильовска планина, както 

и местообитанията на голям брой редки и застрашени от изчезване животински видове. 

Прекатегоризацията е обявена със заповед № РД-712/10.06.2003 г., бр. 60/2003 на 

ДВ. Защитената местност е с площ 286.7 hа и е разположена в землището на с. 

Рибарица. Попада в защитената зона по птиците Васильовска планина. 

Целта на обявяване: 

1. Опазване на първична предпланинска горска екосистема във Васильовска планина. 

2. Опазване на местообитания на голям брой редки и застрашени от изчезване в 

страната животински видове. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се кастренето или повреждането на дърветата. 

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията. 

3. Забранява се безпокоенето на дивите животни и вземането на техните малки или 

яйцата им, както и разрушаване на гнездата или леговищата. 

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 

дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, 

така и на водния и режим. 

5. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в 

устройствения проект на защитената местност. 

6. Разрешава се косенето на поляните. 

7. Разрешава се преминаването на домашни животни до пасищата. 
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8. Разрешава се извеждането на отгледни и изборни сечи в отдели 5, 6 и 9 без 

прокарването на  

въжени линии и горски пътища. 

Десеткар 

Защитена местност Десеткар е обявена със заповед № 2122/21.01.1964 г. ДВ/ бр. 6/1964 

за опазване на характерен ландшафт. Последната промяна е със заповед № РД-

753/10.06.2003 г., ДВ/бр. 60/2003. Защитената местност е с площ 12.9 hа и е 

разположена в землището на с. Черни Вит.  

Режим на дейности: 

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед 

подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти. 

2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината. 

3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, 

изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които 

загрозяват или нарушават природната обстановка около тях. 

Валога 

Обявена със заповед № 2122/21.01.1964 г., бр. 6/1964 на ДВ. Последна 

прекатегоризация е обявена със заповед № РД-750/10.06.2003 г., ДВ/бр. 60/2003. 

Защитената местност е с площ 6 hа и е разположена в землището на с. Гложене.  

Целта на обявяване: Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед  

подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти. 

2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината. 

3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, 

изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които 

загрозяват или нарушават природната обстановка около тях. 

Лисец 

Обявена със заповед № 2122/21.01.1964 г. ,ДВ/ бр. 6/1964. Прекатегоризация 

обявена със заповед № РД-752/10.06.2003 г. ,ДВ/ бр. 60/2003. Защитената местност е с 

площ 3 hа и е разположена в землището на с. Гложене.  

Целта на обявяване: Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед 

подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти. 

2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината. 

3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, 

изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които 

загрозяват или нарушават природната обстановка около тях. 

Гурунчето 
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Защитена местност обявена със заповед № 345/17.05.1979 г., ДВ/бр. 67/1979. 

Прекатегоризация обявена със заповед № РД-727/10.06.2003 г., ДВ/бр. 60/2003. 

Защитената местност е с площ 1 hа и е разположена в землището на Тетевен.  

Целта на обявяване: Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се пашата на домашни животни. 

2. Забранява се повреждането на горската растителност. 

3. Забранява се преследването на дивите животни и нарушаване на местообитанията 

им. 

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 

дейности, с които се поврежда или изменя ландшафтът. 

5. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато 

такова е предвидено по устройствения проект на защитената територия. 

Драгово присое  

Обявена със заповед № 2122/21.01.1964 г., ДВ/бр. 6/1964. Прекатегоризация 

обявена със заповед № РД-751/10.06.2003 г. ДВ/ бр. 60/2003. Защитената местност е с 

площ 1.5 hа и е разположена в землището на с. Гложене.  

Целта на обявяване:  Опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед 

подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти. 

2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината. 

3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, 

изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които 

загрозяват или нарушават природната обстановка около тях. 
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Фигура 39 Местоположение на Защитените местности на територията на 

община Тетевен 

Резервати 

 Разгледаните резервати попадат на територията на национален парк Централен 

Балкан и защитена зона (по двете директиви) Централен Балкан. 

Боатин 

Обявен с постановление на Министерски съвет № 7285/12.06.1948 г., ДВ/бр. 1-1-

7-7285-1948. Промяна в площта на резервата е направена със заповед № 67/25.01.1991 

г., ДВ/бр. 16/1991 на Министерството на околната среда. Площ 1597.2 hа. Разположен е 

в землището на  с. Дивчовото. Международният му статус е Биосферен резерват. 

Целта на обявяване: Опазването на вековни букови гори.  

Предмет на опазване:   Обикновен бук (Fagus silvatica), кафява мечка (Ursus arctos), 

вълк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), дива котка (Felis silvestris), бялка (Martes 

foina), златка (Martes martes), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus 

capreolus), сокол скитник (Falco peregrinus), полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata), белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), червеногуша мухоловка 

(Ficedula parva), бухал (Bubo bubo), пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), уралска 

улулица (Strix uralensis). 
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Козя стена 

Обявен със заповед на Министерски съвет № 1048/22.12.1987 г., ДВ/бр. 2/1988. 

Промяна в площта на резервата е направена със заповед № 67/25.01.1991 г., ДВ/бр. 

16/1991. Площ на резервата е 904.3 hа. Резерватът е разположен в землището на с. 

Рибарица и с. Чифлик. 

Целта на обявяване: Опазване на вековни буково-елови гори и еделвайса. 

Предмет на опазване: обикновен бук (Fagus silvatica), ела (Abies alba), благаево бясно 

дърво (Daphne blagayana), рохелова каменоломка (Saxifraga marginata), старопланинска 

лазаркиня (Asperula capitata), мечка (Ursus arctus), златка (Martes martes), дива котка 

(Felix silvestris), голям ястреб (Accipiter gentilis), малък ястреб (Accipiter nisus), осояд 

(Peris apivorus), черен кълвач (Dryocopus martius), уралска улулица (Strix uralensis). 

 

Фигура 40. Местоположение на Резерватите на територията на община Тетевен 

 

 

Царичина 

Обявен с постановление на Министерски Съвет № 4942/18.07.1949 г., ДВ/бр.1-1-

8-4942-1949. Промяна в площта на резервата е направена със заповед № 500/29.06.1992 

г., ЗВ/бр. 57/1992. Площ 3418.7 hа. Резерватът е разположен в землището на с. 

Рибарица. Международният му статус е Биосферен резерват. 
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Целта на обявяване: Опазването на единственото естествено находище на бяла мура в 

Стара планина. 

Предмет на опазване: обикновен бук (Fagus silvatica), ела (Abies alba), смърч (Picea 

abies), бяла мура (Pinus peuce), старопланинската теменуга (Viola balcanica) , 

панчичевата пищялка (Angelica pancicii), кернеровата метличина (Centaurea kernerana), 

Животни: мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), златка (Martes martes), дива котка 

(Felix silvestris), видра (Lutra lutra), благороден елен (Cervus elaphus), осояд (Pernis 

apivorus), планински кеклик (Alectotis graeca graeca), лещарка (Bonasa bonasia), 

белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), червеногуша мухоловка (Ficedula parva), бухал 

(Bubo bubo), пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), уралска улулица (Strix 

uralensis), пернатонога кукумявка (Aegolius funereus). 

Природни забележителности (ПЗ) на територията на община Тетевен 

ПЗ „Водопад Скока в местността Козница“. Разположена югозападно на разстояние 

2,70 km по въздушна линия  до регулационните граници на град Тетевен, с площ 2 ha и 

заема части от землището на гр. Тетевен. Природната забележителност е с код 173 в 

Регистъра на защитените територии и обявена със Заповед №1799/30.06.1972 г., обн. 

ДВ бр. 59/1972 г. с цел опазване на водопад. Регламентираният режим на защита 

включва забрана на всякакви дейности, които водят до повреждане или унищожаване 

на дърветата, забрана за късането и изкореняването на растения. Забранява се 

преследването на дивите животни, птиците и техните малки и развалянето на гнездата 

и леговищата им. Забрана за пашата на какъвто и да е добитък по всяко време на 

годината. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да 

се поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните 

течения. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на 

скалните образувания, сталактитите и други формации в пещерите. Забранява се 

воденето на голи и интензивни сечи, освен извеждането на санитарни сечи и 

отсичането на престарелите и с влошени декоративни качества дървета.  

ПЗ „Гложенският водопад“. Отстои около 7 km северозападно (по въздушна линия) 

от гр. Тетевен.  Код 203 в Регистъра на защитените територии. Площ 1,1 ha в 

землището на с. Гложене, общ. Тетевен. Обявена е със Заповед №707 от 09.03.1970 г. 

на Министерство на горите и Горската промишленост, обн. ДВ бр.34/1970 г. с цел 

опазване на „Гложенския водопад“. Режимът на защита включва дейности, които 

водят до увреждане на тяхното природно състояние и облик. Забранява се разкриването 

на кариери, къртене на камъни, копаене и драскане по скалите, отбиване на водните 

течения, сечене или чупене на дърветата и храстите, изкореняване или бране на цветя и 

др.  

ПЗ „Пещерата Лястовица“. Заема части от землището на с. Гложене, с площ 0,5 ha. 

Природната забележителност е с код 228 в Регистъра на защитените територии и 

обявена със Заповед №1120/02.07.1968 г., обн. ДВ бр. 83/1968 г. с цел опазване на 

пещерата „Лястовица“. Регламентираният режим на защита включва забрана на 

всякакви дейности, които водят до повреждане или унищожаване на дърветата, забрана 

за късането и изкореняването на растения. Забранява се преследването на дивите 

животни, птиците и техните малки и развалянето на гнездата и леговищата им; пашата 

на какъвто и да е добитък по всяко време на годината; разкриването на кариери за 

камъни, пясък или пръст, с което да 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 образувания, сталактитите, сталагмити и други 

скални образувания в пещерите; голи и интензивни сечи, освен извеждането на 
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санитарни сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни качества 

дървета.  

ПЗ „Пещерата Моровица“ е с площ 5,0 ha и заема части от землището на с. Гложене. 

Природната забележителност е с код 33 в Регистъра на защитените територии и 

обявена със Заповед №2810/10.10.1962 г., обн. ДВ бр. 56/1963 г. с цел опазване на 

пещерата „Моровица“. Регламентираният режим на защита включва забрана на 

всякакви дейности, които водят до повреждане или унищожаване на образуванията 

(сталактити и сталагмити в тях), както и замърсяването им; събирането на камъни и 

разкриването на кариери в района на природната забележителност; влизането в 

пещерите; събирането или унищожаването на пещерната фауна; писането и драскането 

по стените, влизането с факли и други димящи осветителни тела, както и всички 

действия, които водят до загрозяване или увреждане на пещерите; използването на 

пещерите за стопански нужди (гъбарници, винарски изби, мандри и други).  

 

Фигура 41. Разположение на Природните забележителности в община Тетевен 

 

ПЗ „Рушова пещера“ е с площ 1,0 ha и заема части от землището на с. Глогово. 

Природната забележителност е с код 32 в Регистъра на защитените територии и 

обявена със Заповед №2810/10.10.1962 г., обн. ДВ бр. 56/1963 г. при МС „Главно 

управление на горите“, с цел опазване на „Рушова пещера“. Регламентираният режим 

на защита включва забрана на всякакви дейности, които водят до повреждане или 
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унищожаване на пещерната фауна, образуванията (сталактити и сталагмити в тях), 

както и замърсяването им; влизането в пещерите; писането и драскането по стените, 

влизането с факли и други димящи осветителни тела, както и всички действия, които 

водят до загрозяване или увреждане на пещерите; забранява се използването на 

пещерите за стопански нужди (гъбарници, винарски изби, мандри и други).  

 

Национални паркове 

Национален парк Централен Балкан 

 Национален парк „Централен Балкан“ е с код 2 в Регистъра на защитените 

територии с площ от 72 021.1 ha. Поради голямата си площ на простиране НП 

обхваща пет области (Габрово, Ловеч, Пловдив, София и Стара Загора) и девет 

общини, като в обхвата на община Тетевен на юг, попадат части в землищата на 

селата Дивчовото и с.  Рибарица. Национален парк „Централен Балкан4" 

(НПЦБ) е обявен за защитена територия по смисъла на Закона за защитените 

територии (ЗЗТ), обявен със Заповед № 843/31.10.1991 г на Министъра на 

околната среда като народен парк, прекатегоризиран със Заповед № РД-

396/15.10.1999 г. на Министъра на околната среда и водите като национален 

парк 

Документи за промяна: 

Промяна в площта – намаляване със Заповед №396 от 15.10.1999 г., бр. 44/2000 

г. на Държавен вестник; 

Прекатегоризация със Заповед №396 от 15.10.1999 г., бр. 44/2000 г. на Държавен 

вестник; 

Приемане на План за управление с Решение №522 от 04.07.2001 г., бр. 66/2001 г. 

на Държавен вестник. 

Към момента за територията на парка действа План за управление на 

Национален парк "Централен Балкан" 2016 - 2025 г., приет с Решение на МС 

№195/24.03.2016 г„ в сила от 05.04.2016 г. 

Съгласно 3.2.1.2. Режими, норми и условия, въведени на основание на чл. 21, т. 

16 от ЗЗТ за цялата територия на НПЦБ т. 4 от Плана за управление (ПУ) на НПЦБ, 

2016-2025г., приет с РМС №195/24.03.2016г., на територията на НПЦБ е забранено 

"Строителство на туристически заслони и хижи, пътища, спортни и други съоръжения, 

с изключение на съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и пречиствателни 

съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на ДНПЦБ, съоръжения за комуникации 

и ел. проводи. За периода на своето действие ПУ на НПЦБ, 201б-2025г., не предвижда 

и не планира изграждането на нова пътна мрежа през територията на НПЦБ. 

Предвид законовите разпоредби,  проектираният нов четвъртокласен път, 

преминаващ през територията на НПЦБ, южно от с. Дивчовото към община Пирдоп с 

дължина на пътния участък от 11,4 km отпадна на най-ранен етап от проекта на 

ОУПО Тетевен,  респективно от Заданието съдържанието и обхват на ДЕО.  

Национален парк „Централен Балкан“ е обявен с цел да се запазят завинаги в 

полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им 

видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, 

характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат 

световно значение за науката и културата. 

Съгласно Закона за биологичното разнообразие НПЦБ е: 
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 Защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на дивите 

птици, обявена със . Заповед № РД-559/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и 

водите (ДВ бр. 84/26.09.2008 г.); 

 Защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени 

зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/09.03.2007 

г.) 

В Плана за управление (ПУ) на НПЦБ, 2016 - 2025 г. е посочено, че 

„количественото разнообразие на бозайниците в НПЦБ се оценява на 60 вида, което 

представлява 62 % от видовете бозайници в България“. 

Съгласно Заповедта за обявяване (План за управление) предмет на опазване са 

следните видове и местообитания: южен подковонос (Rhinolophus euryale), голям 

подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), 

широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), 

дългоух нощник (Myotis bechsteini), остроух нощник (Myotis blythi), трицветен нощник 

(Myotis emarginatus), голям нощник (Myotis myotis), дългопръст нощник (Myotis 

capaccinii), лалугер (Spermophilus citellus), европейски вълк (Canis lupus), кафява мечка 

(Ursus arctos), видра (Lutra lutra), пъстър пор (Vormela peregusna), рис (Felis lynx = Lynx 

lynx), дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), обикновен бук (Fagus silvatica), черен 

щъркел (Ciconia nigra), осояд (Pernis apivorus), орел змияр (Circaetus gallicus), 

белоопашат мишелов (Buteo rufinus), малък креслив орел (Aquila pomarina), царски орел 

(Aquila heliaca), скален орел (Aquila chrysaetos), малък орел (Hieraaetus pennatus), ловен 

сокол (Falco cherrug), сокол скитник (Falco peregrinus), лещарка (Tetrastes bonasia), 

планински кеклик (Alectoris graeca graeca), ливаден дърдавец (Crex crex), бухал (Bubo 

bubo), вpaбчова кукумявка (Glaucidium passerinum), уралска улулица (Strix uralensis), 

пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), козодой (Caprimulgus europaeus), земеродно 

рибарче (Alcedo atthis), синявица (Coracias garrulus), сив кълвач (Picus canus), черен 

кълвач (Dryocopus martius), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), среден 

пъстър кълвач (Dendrocopos medius), белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), горска 

чучулига (Lullula arborea), полска бъбрица (Anthus campestris), ястребогушо 

коприварче (Sylvia nisoria), червеногуша мухоловка (Ficedula parva), полубеловрата 

мухоловка (Ficedula semitorquata), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела 

сврачка (Lanius minor), градинска овесарка (Emberiza hortulana), малък ястреб (Accipiter 

nisus), обикновен мишелов (Buteo buteo), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), 

голям горски водобегач (Tringa ochropus), пчелояд (Merops apiaster), жълтокоремна 

бумка (Bombina variegata), главоч (Cottus gobio), бръмбър рогач (Lucanus cervus), 

алпийска розалия (Rosalia alpina).  
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Таблица 54. Типове местообитания на територията на НП „Централен Балкан 

Код и име по  EUNIS Българско название 
Код и име по Приложение1 на ЗБР и по 

Приложение 1 на Директива 92/43 

Червена книга 

на България 
Площ. ha 

% от 

общата 

площ на НП 

C1.4 Permanent dystrophic lakes, 

ponds and pools  

Постоянни дистрофни езера, езерца и 

локви 
3160 Естествени дистрофни езера Застрашено  2.2 0.0031 

C2.121 Petrifying springs with tufa 

or travertine formations 
Алкални извори  

7220 *Petrifying springs with tufa formations 

(Cratoneurion). 
Застрашено ** 

C2.2 Permanent non-tidal, fast, 

turbulent watercourses  
Постоянни течащи води  – Уязвимо 2.1 0.0029 

C2.24 Waterfalls  Водопади – Уязвимо ** 

D2.2265 Balkanic black-star sedge 

fens  
Балкански мочурища с Carex nigra 

7140 Преходни блата и плаващи подвижни 

торфища 
Застрашено 112.1 0.1563 

D2.2C11 Mountain soft water 

moss springs  

Планински извори с мека вода и 

приизорни торфища  
  Застрашено ** 

D2.3 Transition mires and quaking 

bogs  
Преходни блата и торфища 

7140 Преходни блата и плаващи подвижни 

торфища 
Застрашено ** 

E1.113 Middle European rock 

debris communities  

Средно-Европейски съобщества на 

едногодишни и сукулентни растения на 

скални трошляци   

6110*Отворени калцифилни или базифилни 

тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

Потенциално 

застрашено  
16.3 0.0227 

E1.4344 Helleno-Balkanic 

andropogonid grass steppes 

Хелено-Балкански степи на 

андропогонидни житни  

6210 Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик 

(Festuco Brometalia) (*важни местообитания 

на орхидеи) 

Потенциално 

застрашено  
257.3 0.3586 

E1.552 Mountain savory-

chrysopogon dry grasslands 

Планински степи на дива чубрица и 

черна садина  

62А0 Източно субсредиземноморски сухи 

тревни съобщества 
Уязвимо  6.7 0.0094 

E1.72 Bent-fescue grassland  

Тревни съобщества доминирани от 

полевици (Agrostis) и власатки 

(Festuca) 6230* Богати на видове картълови 

съобщества върху силикатен терен в 

планините  

Уязвимо  4190.1 5.8 

E1.73 Wavy hair-grass grassland  
Съобщества от обикновена пластица 

(Deschampsia flexuosa) 
Уязвимо  430.5 0.6002 

E1.833 Balkanic montane mat-

grass swards 

Балкански планински съобщества от 

картъл (Nardus stricta) 
Уязвимо  3838.3 5.3505 

E2.33 Balkan mountain hay 

meadows 
Планински сенокосни ливади 6520 Планински сенокосни ливади Застрашено 10.8 0.015 

E4.11 Boreo-alpine acidocline 

snow-patch grassland and herb 

Борео-Алпийски тревни и храстови 

съобщества в леглата на снежните 

6150 Силикатни алпийски и бореални 

тревни съобщества 
Застрашено 49.4 0.0689 
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habitats преспи 

E4.391 Oro-Moesian Festuca 

paniculata grasslands  

Оро-Мизийски тревни съобщества от 

Festuca paniculata 

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни 

съобщества 

Уязвимо  27.4 0.0382 

E4.3921 Oro-Moesian Festuca 

valida grasslands  

Оро-Мизийски тревни съобщества от 

Festuca valida 
Уязвимо  857.5 1.1953 

E4.3922 Balkan Festuca balcanica 

grasslands 

Старопланински тревни съобщества от 

Festuca balcanica 
Уязвимо  504.1 0.7028 

E4.393 Oro-Moesian Poa violacea 

grasslands 

Oро-Мизийски съобщества от Poa 

violacea (Bellrdiochloa violacea) 
Уязвимо  2044.2 2.8495 

E4.3941 Oro-Moesian crooked 

sedge grasslands 

Оро-Мизийски съобщества на извита 

острица (Carex curvula) 

6150 Силикатни алпийски и бореални 

тревни съобщества 

Уязвимо  16.2 0.0226 

E4.3943 Oro-Moesian Festuca 

airoides grasslands 

Оро-Мизийски тревни съобщества на 

Festuca airoides 
Уязвимо  783.8 1.0926 

E4.3944 Oro-Moesian Sesleria 

comosa grasslands 

Оро-Мизийски тревни съобщества на 

Sesleria comosa 
Уязвимо  226.1 0.3151 

E4.3945 Oro-Moesian Agrostis 

rupestris grasslands 

Оро-Мизийски тревни съобщества на 

Agrostis rupestris 
Уязвимо  290.2 0.4045 

E4.4173 Balkan oligophile closed 

calcicolous grasslands 

Балкански олигофилни затворени 

тревни съобщества на варовик  

6170 Алпийски и субалпийски варовикови 

тревни съобщества 
Уязвимо  1053.1 1.468 

E5.22 Mesophile fringes 
Мезофилни тревни съобщества в 

окрайнините на горите 
– – ** 

E5.3 Bracken fields Съобщества на орлова папрат  – – 141.4 0.2 

E5.4 Moist or wet tall-herb and 

fern fringes and meadows 

Влажни или мокри високотревия и 

окрайнини на гори и ливади 
    ** 

E5.572 Moesian tall herb 

communities 

Мизийски високотревни съобщества 

край потоци и реки  

6430 Хидрофилни съобщества от високи 

треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс 

Уязвимо  0.4 0.0005 

E5.58 Alpine [Rumex] 

communities 
Алпийски съобщества на Rumex – – 3.1 0.0043 

F2.2132 Balkan Range dwarf 

[Vaccinium] wind heaths 

Балкански  ниски храстчета на синя 

боровинка 

4060 Алпийски и бореални ерикоидни 

съобщества 

Уязвимо  1429.9 1.9933 

F2.2251 Balkan Range Kotschy's 

alpenrose heaths 

Старопланински съобщества на 

алпийска роза (Rhododendron 

myrtifolium) 

Застрашено ** 

F2.231 Mountain Juniperus nana 

scrub 

Планиски храсталаци на ниска хвойна 

(Juniperus nana) 

Потенциално 

застрашено  
10870.1 15.153 

F2.2631 Balkanic range 

Bruckenthalia heaths 

Старопланински съобщества от 

връшняк (Bruckenthalia spiculifolia) 

Потенциално 

застрашено  
798.5 1.1131 
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F2.27 Alpide Arctostaphylos uva-

ursi and Arctostaphylos alpinus 

heaths 

Съобщества от мечо грозде 

(Arctostaphyllos uva-ursi) в алпийската 

и субалпийската зона 

Застрашено ** 

F2.2915 Carpatho-Balkanide 

Dryas mats  

Старопланински съобщества от 

сребърник (Dryas octopetala) 
Застрашено 11.6 0.0162 

F2.2A2 Balkano-Hellenic dwarf 

bilberry heaths 

Балкано-хеленски съобщества от 

боровинки (Vaccinium myrtillus и 

Vaccinium vitis-idaea) 

Потенциално 

застрашено  
234.8 0.3273 

F2.3216 Southeastern alpigenous 

willow brushes 

Старопланински върбови съобщества 

(Salix waldsteiniana и Salix silesiaca) 
4080 Субарктични храсталаци от Salix spp. Застрашено ** 

F2.3114 Balkan range green alder 

brush 

Старопланински храсталаци от зелена 

елша (Alnus viridis) 
– Застрашено 57.6 0.0802 

F2.333 Subalpine bramble brush 
Субалпийски съобщества от малина 

(Rubus idaeus) 
– – 7.2 0.0101 

F2.48 Balkano-Rhodopide Pinus 

mugo scrub 

Формация на клека (Pinus mugho) в 

Стара планина и Рило-Родопския 

масив 

4070* Храстови съобщества с Pinus mugo Уязвимо  50.6 0.0706 

F3.24 Subcontinental and 

continental deciduous thickets 
Широколистни храсталаци – – 139 0.1938 

F5.1311 [Juniperus oxycedrus] 

arborescent matorral 

Маторал на червена хвойна (Juniperus 

oxycedrus) 
5210 Храсталаци с Juniperus spp. 

Потенциално 

застрашено 
** 

G1.1216 Balkan Range grey alder 

galleries 
Старопланински галерии на бяла елша  

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

Уязвимо  ** 

G1.661 Middle European dry-

slope limestone beech forests 

Средноевропейски букови гори на 

варовик 

9150 Термофилни букови гори 

(Cephalanthero-Fagion) 

Потенциално 

застрашено 
2309 3.2187 

G1.6931 Balkan Range acidophile 

beech forests 

Старопланински ацидофилни букови 

гори 
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 

Потенциално 

застрашено 
1849.2 2.5777 

G1.6932 Balkan Range 

neutrophile beech forests 

Старопланински неутрофилни букови 

гори  
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 

Потенциално 

застрашено 
23207.9 32.351 

G1.6933 Balkan Range subalpine 

beech forests 

Старопланински субалпийски букови 

гори 

Потенциално 

застрашено 
547 0.7625 

G1.6934 Balkan Range 

thermophile beech forests 

Старопланински термофилни букови 

гори 
91W0 Мизийски букови гори 

Потенциално 

застрашено 
1847.7 2.5757 

G1.763 Helleno-Moesian [Quercus 

dalechampii] forests 
Хелено-Мизийски гори на горун  

91M0 Балкано-панонски церово-горунови 

гори 
Застрашено 962.9 1.3423 

G1.7C13 Montane hop-hornbeam 

woods  
Планински гори на воден габър  – Уязвимо  256.6 0.3576 
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G1.7C22 Helleno-Balkanic 

oriental hornbeam woods 
Хелено-Балкански гори на келяв габър      1197.7 1.6696 

G1.7C41 Silver lime woods Гори на сребролистна липа  91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Застрашено 13 0.0181 

G1.7C63 Manna tree woods  Гори на мъждрян  – – 103.7 0.1446 

G1.9135 Illyro-Moesian montane 

birch woods  

Илиро-Мизйски планински гори на 

бреза 
– 

Потенциално 

застрашено 
58.8 0.082 

G1.923 Montane [Populus 

tremula] stands 
Планински съобщества на трепетлика  – – ** 

G1.A322 Dacio-Moesian 

hornbeam forests 
Габърови гори  

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-

Carpinetum 

Потенциално 

застрашено 
1690.8 2.4 

G1.A462 Moesian ravine and 

slope forests 

Мизийски смесени гори на склонове и 

планински клисури  

9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion 

върху сипеи и стръмни склонове  
Застрашено 191.3 0.2667 

G1.C4 Other broadleaved 

deciduous plantations 

Плантации с други широколистни 

дървета  
– – 0.7 0.001 

G3.163 Balkan Range fir forests Старопланински елови гори 91BA Мизийски гори от обикновена ела Застрашено 1243.4 1.7332 

G3.1E5 Balkan Range [Picea 

albies] forests 
Старопланински смърчови гори 

9410 Ацидофилни гори от Picea в 

планинския до алпийския пояс (Vaccinio-

Piceetea) 

Потенциално 

застрашено 
1825.1 2.5441 

G3.1I1 [Abies alba] reforestation Плантации на ела  – – 39.3 0.0547 

G3.1J Norway spruce reforestation Плантации на смърч – – 494 0.6886 

G3.4C3 Balkan Range Scots pine 

forests 
Старопланински бял борови гори 

91CA Рило-Родопски и Старопланински 

бялборови гори 

Потенциално 

застрашено 
88.7 0.1237 

G3.4F European Scots pine 

reforestation 
Плантации на бял бор  – – 342.6 0.4775 

G3.5619 Balkan Range Pallas` 

pine forests  
Старопланински гори на черен бор  

9530* Субсредиземноморски борови гори с 

ендемични подвидове черен бор 
Уязвимо  81.9 0.1142 

G3.57 Black pine reforestation Плантации на черен бор  – – 7.9 0.011 

G3.625 Balkan Macedonian pine 

forests 
Старопланински гори на бяла мура 95A0 Гори от бяла и черна мура Застрашено 338.3 0.4716 

G3.F2 Exotic conifer plantations 
Плантации на чуждоземни иглолистни 

видове  
– – 17.6 0.0245 

G4.6 Mixed fir - spruce - beech 

woodland  
Смесени елово-смърчово-букови гори     2212.7 3.0844 

G5.6 Early-stage natural and semi-

natural woodlands and regrowth  

Ранни стадии на формиране на 

естествени и полуестествени гори 
– – 498.6 0.7 

G5.841 Willowherb and foxglove Следчищни и следпожарни тревни – – 66.6 0.0929 
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clearings съобщества 

H1.221 Continental subtroglophile 

vertebrate caves 

Континентални пещери със 

субтроглофилни гръбначни животни  

8310 Неблагоустроени пещери 

Уязвимо ** 

H1.231 Troglobiont invertebrate 

temperate caves  

Пещери в умерения пояс населени от 

троглобионтни безгръбначни животни  
Уязвимо ** 

H1.24 Troglophile invertebrate 

caves 

Пещери с троглофилни безгръбначни 

животни 
Уязвимо ** 

H1.25 Subtroglophile invertebrate 

caves 

Пещери със субтроглофилни 

безгръбначни животни  
Уязвимо ** 

H1.7 Disused underground mines 

and tunnels 

Изкуствено прокопани подземни мини 

и галерии 
Уязвимо ** 

H2.31 Alpine siliceous screes Алпийски силикатни сипеи  
8110 Силикатни сипеи от планинския до 

снежния пояс  
Уязвимо 200.3 0.2792 

H3.152 Carpatho-Balkano-

Rhodopide campion siliceous cliffs 

Карпато-Балкански стръмни силикатни 

скали  

8220 Хазмофитна растителност по 

силикатни скални склонове 
Уязвимо 1343.5 1.9 

H3.2A13 Balkan Range 

calcicolous chasmophyte 

communities  

Старопланински варовикови 

хазмофитни съобщества  

8210 Хазмофитна растителност по 

варовикови скални склонове 
Уязвимо 118.5 0.1652 

H3.6 Weathered rock and outcrop 

habitats 

Съобщества на пионерни видове на 

открити и оголени скали 

8230 Силикатни скали с пионерна 

растителност от съюзите Sedo-Scleranthion 

или Sedo albi-Veronicion dillenii 

Уязвимо 2.1 0.0029 

H4.1 Snow packs Снежни преспи  – – ** 

I2 Cultivated areas of gardens and 

parks 

Култивирани територии с паркове и 

градини 
– – 12.5 0.0174 

J2 Low density buildings  Строежи – – ** 

J3.2 Active opencast mineral 

extraction sites, including quarries  
Кариери      0.2 0.0002 

J4.2 Road networks Пътища  – – 107.2 0.1494 

J6.1 Waste resulting from building 

construction or demolition 
Насипи – – 5.3 0.0073 

         Източник: НП “Централен Балкан“ – Информация предоставена от Дирекция НП „Централен Балкан“ с писмо изх. №09-00-11/19.01.2016 г. за типове 

местообитания на територията на парка  
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Националният парк “Централен Балкан” (II категория съгласно IUCN) е третата 

по големина защитена територия в България с площ 72 021.1 ha. Той се простира в 

посока изток-запад на около 85 km, обхващайки ивица със средна ширина около 10 km 

по най-високата част на Стара планина, като най-ниско границата му слиза до 550 m 

н.в. Паркът е обявен през 1991 г. и включва гори и високопланинска безлесна зона, като 

в него се намират 9 природни резервата (I категория по IUCN), които заемат над 28% от 

територията му. Всички природни резервати (с изключение на “Козя стена”) и самият 

парк са включени в Списъка на ООН на националните паркове и защитени територии. 

Резерватите „Боатин”, „Царичина”, „Стенето” и „Джендема” са обявени за биосферни 

резервати по програмата „Човек и биосфера“. Националният парк е включен в списъка 

на орнитологично важните места на BirdLife International и е определен като част от 

обект по Програмата на Европейския съюз CORINE Biotopes. 

НП “Централен Балкан” е определен като парк с национално значение според 

Закона за защитените територии от 1998 г. Съгласно Конституцията на Република 

България (чл.18) и Закона за защитените територии (чл.8, ал.1) такива територии са 

изключителна държавна собственост и по Закона за държавната собственост се 

управляват от съответните държавни институции и техните поделения, в случая – от 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Дирекцията на Национален 

парк „Централен Балкан”. 

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията на РБ, чл. 8, ал. 1 от ЗЗТ, чл. 2, ал. 2, т. 1 

от Закона за държавната собственост, имотите, попадащи в границите на националните 

паркове, резервати и поддържани резервати, са в режим на изключителна държавна 

собственост. За територията на НП „Централен Балкан“ е издаден Акт за изключителна 

държавна собственост - АДС № 1/16.01.1997 г. Последното обстоятелство следва да се 

отрази в общия устройствен план на община Тетевен. 

Таблица 55 Резервати и буферни зони в НП “Централен Балкан” 

Резерват 
Заповед за обявяване №/ 

Последна заповед за изменение 
Площ, ha 

„Боатин“ 
ПМС 7285/12 юни 1948 г. 

67/25 януари 1991 г. 
1 597,2 

„Царичина” 
ПМС 4942/18 юли 1949 г. 

500/29 юни 1992 г. 
3 418,7 

„Козя стена” 
1048/22 декември 1987 г. 

67/25 януари 1991 г. 
904,3 

„Стенето” 
214/5 април 1979 г. 

44/15 януари 1991 г. 
3 578,8 

„Стара река” 
200/19 март 1981 г. 

67/25 януари 1991 г. 
1 974,7 

„Джендема” 
606/28 март 1953 г. 

67/25 януари 1991 г. 
4 220,2 

„Северен 

Джендем” 

995/30 септември 1983 г. 

9/09 януари 1985 г. 
1 610,0 

„Пеещи скали” 502/11 юли 1979 г. 1 465,7 

„Соколна” 
501/11 юли 1979 г. 

9/09 януари 1985 г. 
1 250,0 

Общо  20 019,6 

                        Източник: План за управление 2001 – 2010 – НП „Централен Балкан” 
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Таблица 56 Разпределението на площите на горския фонд и на високопланинските 

ливади и пасища на територията на община Тетевен 

Община Горски фонд, ha 
Високопланински ливади и 

Пасища, ha 

Тетевен 9 545,0 3 960,6 

2http://visitcentralbalkan.net/assets/userfiles/АРU/ПУ%202016%20-%202025/APU_CBNP_2016-2025.pdf) 

РЕЖИМИ, НОРМИ И УСЛОВИЯ В ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА НП „ЦБ“ 2016-2025 г.*,  в съответствие с раздел 3, т.3.2. на ПУ 

на НП ЦБ - НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

Режимите и нормите са определени на базата на нормативно определените 

изисквания и анализираната информация и оценки, представени в Част 1 и Част 2 на 

План за управление на НП „ЦБ“ 2016-2025 г. Тяхното налагане има за цел 

преодоляване или ограничаване на въздействието на заплахите, идентифицирани в Част 

2 на плана и осигуряване на условия за контрол и взимане на управленски решения. 

Режими и норми валидни за територията на парка, в съотвтствие с 3.2.1. на 

ПУ 

 Режими регламентирани със ЗЗТ, съгласно т.3.2.1.1. на ПУ 

На основание чл. 21. В националните паркове се забраняват: 

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) строителство, освен на туристически заслони и 

хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и 

съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, 

подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други 

съоръжения; 

2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни 

дейности в горите, земите и водните площи; 

3. извеждане на голи сечи; 

4. използване на изкуствени торове и други химически средства; 

5. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; 

6. паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата; 

7. събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на 

определени места; 

8. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; 

9. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, 

техните брегове и прилежащи територии; 

10. дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на 

числеността на животинските видове; 

11. спортен риболов и риборазвъждане на определени места; 

12. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; 

13. бивакуване и палене на огън извън определените места; 

14. намеса в биологичното разнообразие; 

15. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) събиране на редки, ендемитни, реликтни и 

защитени видове, освен за научни цели; 

16. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената 

територия и плана за управление. 
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*Ограничения и забрани в НП “Централен Балкан” Източник: План за управление 2016 – 2025 – НП 

„Централен Балкан” 

 

Чл. 17. (1) В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение 

на: 

1. тяхната охрана; 

 

2. посещения с научна цел; 

3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна 

цел; 

4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за 

възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи 

нарушения в екосистемите. 

 

5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) потушаване на 

пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия 

и каламитети. 

(2) Пътеките по ал. 1, т. 3 се определят със заповед на Министъра на околната 

среда и водите. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Посещенията по ал. 1, т. 2 и 4 се 

осъществяват след съгласуване с Министъра на околната среда и водите или с 

оправомощени от него длъжностни лица. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 

от 2009 г.) Санитарните мероприятия по ал. 1, т. 5 се извършват след съгласуване с 

Министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица, 

издадено след положително научно становище от Българската академия на науките и 

положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие. 

 

Пътеките за преминаване на хора, включително с образователна цел, в 

резерватите по чл. 17, ал. 1, т. 3 са определени със следните заповеди на Министъра на 

околната среда и водите (Приложение № 3.1.3.): 

За резерват Боатин -   РД - 232 от 18.04.2006; 

За резерват Царичина -   РД - 233 от 18.04.2006; 

За резерват Стара река -   РД - 237 от 18.04.2006; 

За резерват Джендема -   РД - 238 от 18.04.2006; 

За резерват Северен Джендем -  РД - 240 от 18.04.2006; 

За резерват Соколна -   РД - 241 от 18.04.2006; 

За резерват Козя стена -   РД - 242 от 18.04.2006; 

За резерват Пеещи скали -  РД - 243 от 18.04.2006; 

За резерват Стенето -   РД - 244 от 18.04.2006; 

Съгласно горните заповеди при преминаване по пътеките е забранено: 

 използването на моторни и други превозни средства 

 отклоняване на посетители и навлизане в резервата 

 замърсяване с отпадъци 

 палене на огън и бивакуване 

Пътеките се маркират с указателни и информационни знаци и табели. 
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Част от режимите, въведени с Плана за управление на  НП „ЦБ“ 2016-2025 г., 

се извършват при съгласуване по реда на чл. 13 и § 7 от ПЗР на Закона за защитените 

територии: 

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Строителството, поддържането и 

ползването на обекти в защитените територии се извършват в съответствие с режима на 

дейностите, установен по реда на този закон, със заповедта за обявяване и с плана за 

управление на защитените територии, устройствените и технически планове и проекти. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Строителството на нови обекти, 

разширението, преустройството и промяната на предназначението на съществуващи 

обекти, за които не се изисква оценка на въздействието на околната среда, се 

извършват след съгласуване с Министъра на околната среда и водите или с 

оправомощени от него длъжностни лица, независимо от разрешенията, които се 

изискват по други закони 

§ 7 от ПЗР на ЗЗТ. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Собствениците и 

ползвателите по чл. 11 съгласуват с Министъра на околната среда и водите или с 

оправомощени от него длъжностни лица дейностите, които планират да извършат в 

защитените територии, ако липсва план за управление или те не са предвидени в 

плановете и проектите по глава четвърта, независимо от разрешенията, които се 

изискват по други закони. 

Режими, норми и условия, въведени на основание на чл. 21, т. 16 от ЗЗТ за 

цялата територия на НПЦБ, съгласно раздел 3, т. 3.2.1.2. от ПУ 

На основание на чл. 21, т. 16 от ЗЗТ за цялата територия на Национален 

парк Централен Балкан, с изключение на зона Резервати, се забранява: 

1. Сечта, вземането, пренасянето или превозването на немаркирани с 

контролна марка и без редовно писмено разрешително или с редовно разрешително, но 

извън указаните в него места, срокове, количества, сортименти и видове каквито и да 

било дървета, храсти, или части от тях, включително отсечени или паднали; 

2. Сечта, отнемането, унищожаването или повреждането по какъвто и да е 

начин на дървета, храсти, младиняк, подраст или подлес в следните съобщества 

доминирани от: бук (Fagus sylvatica) с лавровишня (Prunus laurocerasus), бук (F. 

sylvatica) с тис (Taxus baccata) (Приложение № 3.2.1.), и индивиди от следните видове: 

воден габър (Ostrya carpinifolia), турска леска (Corylus collurna), планински явор (Acer 

heldreichii), планински ясен (Fraxinus excelsior), офика (Sorbus aucuparia), брекина (S. 

torminalis), мукина (S. aria), като изключения се допускат при почистване и 

обезопасяване на пътища, туристически пътеки, сгради и съоръжения, санитарни 

дейности и поддържане на благоприятното състояние на местообитанията; 

3. Изкупуване, укриване, съхраняване, продажба, използване или 

преработване на незаконно добити от другиго или немаркирани и непридружени с 

редовни документи дървета, дървени материали или части от тях; 

4. Строителство на туристически заслони и хижи, пътища, спортни и други 

съоръжения, с изключение на съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и 

пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на ДНПЦБ, съоръжения 

за комуникации и ел. проводи; 

5. Паша на селскостопански животни и сенокос, извън определените места в 

Зона Многофункционална и без издадено от ДНПЦБ писмено разрешително 

(Приложение № 3.1.4.); 
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6. Събиране на билки, диворастящи плодове и гъби като стопанска дейност, 

извън определените места в Зона Многофункционална (Приложение № 3.1.5.) и без 

издадено от ДНПЦБ писмено разрешително/ позволително; 

7. Събиране на билки и диворастящи плодове за лични нужди, с изключение 

на видовете посочени в Приложение № 3.2.2. 

8. Посещения с научна цел (вкл. екологичен мониторинг) или събиране на 

генетичен материал от диви растения и животни с научна цел, без писмено съгласуване 

по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ, с изключение на изследвания съгласно Националната 

система за мониторинг на околната среда на ИАОС; 

9. Улавяне, убиване, преследване и/или обезпокояване на живи диви 

животни, с каквито и да е уреди, средства и методи; вземане на намерени мъртви 

екземпляри; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са 

изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или 

унищожаване на места за размножаване и почивка; събиране, вземане, пренасяне, 

превозване, на живи, ранени или убити животни и разпознаваеми части от тях, както и 

техните малки, яйца и други жизнени форми на животински видове; препариране, 

излагане на публични места, пренасяне, превозване на препарирани екземпляри, 

разпознаваеми части от тях, както и техните малки, яйца и други жизнени форми; 

10. Регулиране числеността на животински видове, с изключение на 

ограничаване числеността на скитащи кучета и котки, кръстоски между диви и 

домашни животни, както и регулиране числеността на бозайници - при доказана 

заплаха за посетителите, при доказани епизоотии или при доказани значими, 

повтаряеми щети на селскостопански животни; 

11. Отстраняване на неместни растителни и животински видове без писмено 

съгласуване по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ; 

12. Дейности по опазване, поддържане и възстановяване на природни 

местообитания или видове без писмено съгласуване по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ; 

13. Любителския и стопанския риболов; 

14. Движение, престой и паркиране на МПС (вкл. ATV и UTV от всички 

класове) извън определените и обозначени за тази цел пътища и паркинги със свободен 

достъп от Приложение № 3.2.3., без писмено съгласуване по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ; 

15. Изграждане на временни обекти, които не представляват строителство по 

Закона за устройство на територията - сезонни кошари, навеси, сеновали, дърварници, 

заслони за пастири, тоалетни, огради и др.) без писмено съгласуване по реда на § 7 от 

ПЗР на ЗЗТ; 

16. Поставяне на преместваеми обекти и съоръжения (каравани, кемпери, 

фургони и др.) без писмено съгласуване по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ; 

17. Проникване в пещерите, с изключение на посещения с научна цел след 

писмено съгласуване по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ; 

18. Бивакуване извън определени и обозначени места в зона 

Природосъобразен туризъм; 

19. Паленето на огън, извън определени и обозначени в зона 

Природосъобразен туризъм места; 

20. Практикуване на алтернативен туризъм и спорт извън определени в зона 

Природосъобразен туризъм места и периоди; 

21. Организиране и провеждане на културни и други традиционни масови 

мероприятия извън определени и обозначени в зона Природосъобразен туризъм места и 

без писмено съгласуване по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ; 

22. Движение на посетители с коне и велосипеди извън пътищата в зона 

Инфраструктура (Приложение № 3.1.16.); 
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23. Алпинизъм, ледено и скално катерене, както и провеждане на алпиниади, 

извън определени за целта алпийски маршрути, категоризирани от БФКА и обозначени 

от БФКА и ДНПЦБ (Приложение № 3.1.13.); 

24. Нарушаването целостта на почвения слой (разкопаване, вземане на 

чимове, камъни, почва, разораване) без писмено съгласуване по реда на § 7 от ПЗР на 

ЗЗТ; 

25. Маркиране и поддържане на граници на парка, резервати, туристически 

пътеки и прокари, с поставяне на всякакъв вид знаци, обозначения и реклами, без 

писмено съгласуване по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ; 

26. Внасянето и използването на територията на парка на взривни вещества, 

пиротехнически изделия и металотърсачи, освен за извършване на дейности, 

предвидени в Плана за управление, технически планове и проекти, одобрени по 

съответния ред; 

27. Престоят или движението на лица, носещи лъкове, дългоцевно 

огнестрелно оръжие или боеприпаси, както и съхранението им, с изключение на 

оръжие и боеприпаси за самоотбрана (пистолети и револвери); 

28. Внасяне и използване на отрови и отровни вещества. 

РЕЖИМИ И НОРМИ ПО ЗОНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

РАЗДЕЛ 3, Т. 3.2.2. НА ПУ НА НПЦБ   

Режими и норми по зони, допълващи режимите, съгласно 

раздел 3, т. 3.2.1.1 и т. 3.2.1.2 на ПУ на НПЦБ 

Описаните по-долу режими се въвеждат за всяка зона по отделно (без зона 

Резервати) и допълват режимите по 3.2.1.1 и 3.2.1.2, от  ПУ нас НПЦБ 

Зона Ограничено Човешко Въздействие (ОЧВ) в 

съптветствие с раздел 3, т. 3.2.2.1. от ПУ На НПЦБ 

Режими 

В зона Ограничено човешко въздействие се забранява: 

 Сечта, отнемането, унищожаването или повреждането по какъвто и да е начин 

на дървета, храсти, младиняк, подраст или подлес в следните местообитания 

(Приложение № 3.2.4.): 

Таблица 57. Местообитания 

Код и име по EUNIS Код и име по Приложение 1 на ЗБР 

G1.1216 Balkan Range grey alder galleries 

91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

G3.1E5 Balkan Range [Picea albies] forests 
9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския 

до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) 

G3.5619 Balkan Range Pallas` pine forests 
9530* Субсредиземноморски борови гори с 

ендемични подвидове черен бор 

G3.625 Balkan Macedonian pine forests 95А0 Гори от бяла и черна мура 

G1.A462 Moesian ravine and slope forests 
9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion 

върху сипеи и стръмни склонове 

F2.48 Balkano-Rhodopide Pinus mugo scrub 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 

G1.763 Helleno-Moesian [Quercus 

dalechampii] forests 
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 
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 Допуска се изключение от забраната при почистване и обезопасяване на 

пътища, туристически пътеки, сгради и съоръжения, както и дейности, поддържащи 

благоприятното състояние на тези местообитания, след писмено съгласуване по реда на 

§ 7 от ПЗР на ЗЗТ; 

 Провеждането на поддържащи и възстановителни дейности в горите със 

съпътстващ добив на дървесина на стръмни терени (над 30 градуса среден 

наклон за отдела/подотдела), с изключение на санитарни и такива, свързани с 

осигуряване безопасността на посетителите. 

Зона Многофункционална в съответствие с т. 3.2.2.2 на 

ПУ на НПЦБ 

Режими 

В Многофункционалната зона се забранява: 

 Събиране на билки и диворастящи плодове като стопанска дейност, с 

изключение на видовете, посочени в Приложение № 3.2.2. 

 Нощната паша; 

 Пашата без пастир; 

 Заграждане на местата за нощувка на селскостопанските животни без 

писмено съгласуване по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ. 

 Придвижването на стада от селскостопански животни извън посочените в 

Приложение № 3.1.7. прокари; 

 Присъствието на кучета, съпровождащи стадата от селскостопански 

животни, без спъвачки. 

Условия 

 Местата за бивакуване на пастирите и местата за палене на огън към тях се 

определят от ДНПЦБ. 

Зона Природосъобразен туризъм в съответствие с т. 3.2.2.3. на ПУ 

на НПЦБ 

На територията на Община Тетевен, включена в НП „Централен Балкан“ 

преминават над 22 официални туристически маршрута (Приложение № 3.1.8, 

Пешеходни туристически маршрути в НПЦБ, ПУ на НПЦБ, 2016-2025 г.). 

Преминаването им става при посочените по-долу режими,  условия и забрани: 

Режими 

В зона Природосъобразен туризъм се забранява: 

 Маркиране и поддържане на пътеки, алпийски маршрути, катерачни 

маршрути, поставянето на всякакъв вид знаци и обозначения (табели, лентова, стълбова 

и др. маркировка), освен от ДНПЦБ или без писмено съгласуване по реда на § 7 от ПЗР 

на ЗЗТ. 

 Унищожаването, увреждането, преместването на обекти и съоръжения от 

туристическа, образователна и информационна инфраструктура. 

 Поставяне, ремонти и поддържане на обекти и съоръжения от 

туристическа, образователна и информационна инфраструктура, освен от ДНПЦБ или 

без писмено съгласуване по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ. 
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Условия 

 В местата за бивакуване се допуска паленето на огън само при условие, че има 

обозначено и оборудвано място за палене на огън от Приложение № 3.1.11. 

Зона Инфраструктура в съответствие с т. 3.2.2.4. на ПУ на 

НПЦБ 

Режими 

В Зона Инфраструктура се забранява: 

 Промяната на предназначението на туристическите хижи, заслони, 

почивни бази и кантоните за обслужване на съществуващи съоръжения, както и 

увеличаването на разгърнатата им застроена площи с повече от 10%. 

 Ремонт и поддръжка на съществуващи сгради и съоръжения, без писмено 

съгласуване по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ, в случаите, когато дейностите не са 

строителство по смисъла на Закона за устройство на територията. 

 Ограждането на прилежащи територии към съществуващи сгради и 

съоръжения без съгласуване с ДНПЦБ, с изключение на маркиране и ограждане на пояс 

I от санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване. 

 Движението и паркирането на МПС по пътищата с ограничен достъп 

(Приложение № 3.2.5.), след достигане на определената квота и/ или извън 

определените периоди с изключение на МПС на ДНПЦБ, МВР, МО и ПСС за 

изпълнение на служебните си задължения. 

 Паркиране на МПС извън определените в Приложения № 3.2.3 и № 3.2.5. 

паркинги. 

 Ремонт и поддръжка на съществуващите пътища и паркинги, освен от 

ДНПЦБ, без писмено съгласуване по реда на чл. 13 и / или § 7 от ПЗР на ЗЗТ. 

 Промяна на категорията и увеличаване на капацитета на пътищата и 

паркингите; 

 Организирането на събиране и извозване на битови отпадъци от обекти в 

НПЦБ до регламентирани инсталации за третиране на отпадъци, без писмено 

съгласуване по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ. 

 Поставянето и монтирането на микро-енергийни възобновими източници 

за задоволяване нуждите от електроенергия на обекти в парка без писмено съгласуване 

по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 

Условия 

 Промяна на архитектурния вид, увеличаване на разгърнатата застроена площ и 

ремонт на съществуващите сгради и съоръжения за осъществяване на 

присъщите им функции, се допуска само след писмено съгласуване по реда на § 

7 от ПЗР на ЗЗТ. 
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Фигура 42. Местоположение на Националния парк „Централен Балкан“ 

3.6.4 Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, съгласно 

Закона за биологичното разнообразие 

Защитена зона BG0000494 Централен Балкан по двете Директиви 

Тип С – Защитена зона и по двете Директиви  

Площ на защитената зона – 72 021.0722 ha. Административно попада в Габрово, 

Ловеч, Софийска област, Пловдив, Стара Загора, общините Севлиево, Априлци, Троян, 

Тетевен (с. Дивчовото и с. Рибарица), Пирдоп, Антон, Карлово, Сопот, Павел Баня. 

  Екологична характеристика    

Защитена зона „Централен Балкан“ се характеризира с планински релеф, 

отличаващ се със стръмни склонове. Денивелацията в границите на парка е 1900 m. 

Ясно са изразени 4 височинни пояси, а в най-високите части са формирани 

местообитания от алпийски тип. В пояса на горите преобладават вековните букови гори 

(40% от парковата площ), а във високопланинската зона – ерикоидните храсти с 

преобладаване на сибирска хвойна (Juniperus sibirica) и мезофилните ливади (също 

40%). Северните склонове са покрити с гори и там са отчетени най-високите валежи в 

страната (1200 – 1360 mm). Южните склонове са скалисти, много стръмни, прорязани 

от ждрела, заравнени била, склонови стъпала, полегати откоси, гранитни навлаци, 

добре изразени повърхностни и подземни варовикови (карстови) форми. 

Приблизително в една четвърт от територията на горския фонд основната скала е 

гранит. След него с най-широко разпространение са кристалинните шисти. На трето 

място са пясъчниците. Зоната е с национално, европейско и световно значение за 

опазването на образци от биома Смесени планински системи със сложно зониране. 

Природните местообитания от значение за ЕО и за България са 30 типа и покриват 

94,7% от територията на парка. Горите от обикновен бук (Fagus sylvatica) заемат 40 % 
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от нея. Те се отличават с висока степен на естественост, преобладават горите на възраст 

от 100 до 250 години. От Приложение ІІ на Директивата за хабитатите са установени 57 

вида (16 вида бозайници, 2 вид земноводно, 3 вида риби и 10 вида безгръбначни). 

Обектът е сърцевинна зона на един от най-изявените центрове в Европа на 

флористичен и фаунистичен ендемизъм. Допълнителните видове безгръбначни 

животни включват 29 локални и 52 български ендемити от всичките 168 ендемични 

видове и подвидове (само от 4 моделни групи), преглациални реликти (от всичко 108), 

както и 19 вида от Червения списък на IUCN. Списъкът на допълнителните видове 

висши растения включва 101 ендемични вида и подвида, 100 вида от Червена книга на 

България, видове, които фигурират в международни конвенции (Бернска, Бонска), 

както и няколко редки реликтни вида. От висшата флора са установени около 2150 

вида. Допълнителният списък включва 49 вида от Червена книга на България, от 

Червения списък на IUCN, видове, включени в Бернската (II приложение) и Бонската 

конвенции,. През 2003 г. е включена в предварителния списък на Ботанически важните 

места. 

Таблица 58. Класове земно покритие в рамките на защитена зона „Централен 

Балкан” 

Класове Земно покритие 
% 

Покритие 

Храстови съобщества 18 

Влажни ливади, мезофилни ливади 20 

Алпийски и субалпийски тревни съобщества 2 

Широколистни листопадни гори 48 

Иглолистни гори 8 

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или 

екзотични 

дървета) 

 

2 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 1 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, 

индустриални обекти) 

1 

Общо Покритие 100 

Цели на опазване 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Предмет на опазване 
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Таблица 59. Типове природни местообитания включени в Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС 

Вид местообитание 
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3260 
Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 

Callitricho-Batrachion 
Да 6.19 6.21 G A B B B 

3160 Естествени дистрофни езера НЕ 0.72021 -  С С В В 

4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества Да 13283.11 7003.83 M A A A A 

4070* Храстови съобщества с Pinus mugo Да 56.70 56.70 M A C A A 

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi Не 7.38 30.38 P A C A A 

6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества Да 1446.93 1023.99 М A А A A 

6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества Не 806.38 520.19 М A А A A 

6210 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 
Не 145.19 145.19 G В С В В 

6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините Да 3156.67 1413.25 М А B А А 

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества Да 6303.87 2474.05 М A А A A 

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

алпийския пояс 
Да 217.33 6.78 М A В A A 

6520 Планински сенокосни ливади Да 54.81 9.96 М В C В В 

7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища Не 12.72 12.72 М B B С С 

7220 Извори с твърда вода и туфести формации (Cratoneurion) Не 0.00 46,89 G А В В В 

8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс Да 181.19 7.09 М A В A A 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове Не 635.22 110.91 M A В A A 

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове Да 748.42 282.62 М A B A A 

8230 
Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или 

Sedo albi-Veronicion dillenii 
Не 34.53 13.02 Р C C B B 

8310 Неблагоустроени пещери (Пещера № 73) Не - - G B C A B 

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum Да 598.03 208.15 G A B A A 

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum Да 25388.80 4424.01 G A B A A 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) Да 1719.47 678.69 G A C A A 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum Не 2579.51 358.41 G B C A B 
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9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове Не 1309.08 75.99 G A В A A 

91BA Мизийски гори от обикновена ела Да 1950.55 153.37 G A B A A 

91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори Не 17.10 4.42 G D C C C 

91W0 Мизийски букови гори Да 1660.24 323.58  G A B A A 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Не 3.77 2.23 M B C B B 

9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) Да 1684.15 759.11 G A C A A 

9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор Не 57.80 33.6 G B C B B 

95A0 Гори от бяла и черна мура Да 128.87 35.95 G A C A A 

Таблица 60. Видове растения изброени в Приложение 2 на Директива 92/43/ЕИО и оценка на състоянието им 
Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1386 
Buxbaumia viridis 

p 50 50 
Дървесни 

трупи 
R M B A A A 

Вид мъх 

1381 
Dicranum viride 

p 75 75 
Брой 

дървета 
R M A A A A 

Вид мъх 

1393 

Hamatocaulis vernicosus 

(Drepanocladus vernicosus)  p 1740 1740 Площ R M A A B B 

Вид мъх 

1379 

Mannia triandra 

p - - - V DD D - - - Многогодишен еднодомен талусен 

чернодробен мъх 

4116 
Tozzia carpathica 

p - - - V DD C B C B 
Карпатска торция 

Таблица 61. Видове безгръбначни изброени в Приложение 2 на Директива 92/43/ЕИО и оценка на състоянието им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1087 
Rosalia alpina 

p - - - R - C A C A 
Алпийска розалия 

1078 
Euplagia quadipunctaria 

p 1340 5071 i R P C A C A 
Тигров молец на Джърси 

1083 
Lucanus cervus 

p - - - R - C A C A 
Бръмбар рогач 

1089 Morimus asper funereus p - - - R - C A C A 
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Буков сечко 

1088 
Cerambyx cerdo 

p - - - R - C A C A 
Обикновен сечко 

4053 
Paracaloptenus caloptenoides 

p  - - R - C A C A 
Обикновен паракалоптенус 

4052 
*Odontopodisma rubripes 

- - - - - - - - - - 
Червенокрака одонтоподизма 

1084 
Osmoderma eremita 

p - - - R - C A B B 
Осмодерма 

4042 
Polyommatus eroides 

p - - - C - C A A A 
Полиоматус 

1093 
Austropotamobius torrentium 

p 95152 95152 i C G B A C A 
Ручеен рак 

*Видът Odontopodisma rubripes не е регистриран на територията на защитена зона „Централен Балкан“. Вместо O. rubripes в България се среща вида Odontopodisma montana. 

Таблица 62. Видове риби изброени в Приложение 2 на Директива 92/43/ЕИО и оценка на състоянието им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1138 
Barbus meridionalis petenyi 

p - - - R - D - - - 
Черна мряна 

1163 
Cottus gobio 

p - - - P - C A A A 
Главоч 

Таблица 63. Видове земноводни изброени в Приложение 2 на Директива 92/43/ЕИО и оценка на състоянието им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1171 
Triturus karelinii 

p   localities P DD C C C C 
Голям гребенест тритон 

1193 
Bombiba variegatа 

p 4 4 localities V P C A C A 
Жълтокоремна бумка 

Таблица 64. Видове влечуги изброени в Приложение 2 на Директива 92/43/ЕИО и оценка на състоянието им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 
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1217 
Eurotestudo hermanni boettgeri 

p - - localities P DD C C C C 
Шипоопашата костенурка 

1219 
Testudo graeca ibera 

p 1 1 localities V P C C C C 
Шипобедрена костенурка 

Таблица 65. Видове бозайници (без прилепи) изброени в Приложение 2 на Директива 92/43/ЕИО и оценка на състоянието им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1355 
Lutra lutra 

p 10 15 i C G C C C C 
Видра 

1352 
Canis lupus 

p 19 20 i  G C A C A 
Вълк 

1371 
Rupicapra rupicapra balcanica 

p 125 190 i - G B B A A 
Дива коза 

1335 
Spermophilus citellus 

p - - - C - C B C A 
Лалугер 

1354 
Ursus arctos  

p 33 33 i - G B A C A 
Кафява мечка 

2635 
Vormela peregusna 

p - - - P - D - - - 
Пъстър пор 

Таблица 66. Видове прилепи изброени в Приложение 2 на Директива 92/43/ЕИО и оценка на състоянието им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1324 
Myotis myotis 

p 11 50 i R G C B C C 
Голям нощник 

1304 
Rhinolophus ferrumequinum 

p 51 100 i R G C B C C 
Голям подковонос 

1310 
Miniopterus schreibersi 

p 11 50 i V G C B C C 
Дългокрил прилеп 

1316 
Myotis capaccinii 

p 6 10 i V G D - - - 
Дългопръст нощник 

1323 
Myotis bechsteinii 

p 322 644 i R M C B C B 
Дългоух нощник 

1303 Rhinolophus hipposideros p 11 50 i R - C B C C 
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Малък подковонос 

1307 
Myotis blythii 

w 300 450 i P G B B C B 
Остроух нощник 

1306 
Rhinolophus blasii 

p - - - P DD D - - - 
Средиземноморски подковонос 

1321 
Myotis emarginatus 

p 6 10 i V G D - - - 
Трицветен нощник 

1308 
Barbastella barbastellus 

p 564 1062 i C M B B C A 
Широкоух прилеп 

Таблица 67. Видове птици включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие и Приложение I на Директива 

2009/147/EИО. 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

A086 
Accipiter nisus 

p 40 60 p - G C A C C 
Малък ястреб 

A223 
Aegolius funereus 

p 25 35 p - G A A C A 
Пернатонога кукумявка 

A223 
Aegolius funereus 

w 50 50 i - G A A C A 
Пернатонога кукумявка 

A229 
Alcedo atthis 

p - 1 p - G C B C C 
Земеродно рибарче 

A465 
Alectoris graeca graeca 

p 150 240 p - G B A C A 
Планински кеклик 

A255 
Anthus campestris 

r - 3 p - G C B C C 
Полска бъбрица 

A091 
Aquila chrysaetos 

p 7 9 p - G B A C A 
Скален орел 

A404 
Aquila heliaca 

p - 1 p - G A A C A 
Царски орел 

A089 
Aquila pomarina 

r 1 2 p - G C B C C 
Малък креслив орел 

A104 
Tetrastes bonasia 

p 80 150 p - G B A C A 
Лещарка 

A215 
Bubo bubo 

p 9 11 p - G B A C A 
Бухал 
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A087 
Buteo buteo 

p 50 100 p - G C A C C 
Обикновен мишелов 

A403 
Buteo rufinus 

p 8 10 p - G C B C A 
Белоопашат мишелов 

A224 
Caprimulqus europaeus 

r 80 225 p - G B A C A 
Европейски козодой 

A031 
Ciconia ciconia 

r 1 1 p - G D - - - 
Бял щъркел 

A030 
Ciconia niara 

r 2 3 i - - C A C B 
Черен щъркел 

A080 
Circaetus gallicus 

r - 2 p - G C A C C 
Орел змияр 

A231 
Coracias garrulus 

r 5 15 p - G C A C B 
Синявица 

A122 
Crex crex 

r 48 60 p - G C A C A 
Ливаден дърдавец 

A239 
Dendrocopos leucotos 

p 100 150 p - G B A C A 
Белогръб кълвач 

A238 
Dendrocopos medius 

p 20 40 p - G C A C B 
Среден пъстър кълвач 

A429 
Dendrocopos syriacus 

p 90 110 p - G C A C C 
Сирийски пъстър кълвач 

A236 
Dryocopus martius 

p 65 80 p - G B A C B 
Черен кълвач 

A379 
Emberiza hortulana 

r 70 210 p - G C A C A 
Градинска овесарка 

A511 
Falco cherrug 

r 3 3 p - G A A C A 
Ловен сокол 

A511 
Falco cherrug 

w - 1 i - G A A C A 
Ловен сокол 

A103 
Falco peregrinus 

r 2 8 p - G B A C A 
Сокол скитник 

A096 
Falco tinnunculus 

p 45 45 p - G C B C C 
Керкенез 

A320 
Ficedula parva 

r 400 500 p - G A A C A 
Червеногуша мухоловка 

A442 Ficedula semitorquata r 70 200 p - G B A C A 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

240 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

Полубеловрата мухоловка 

A217 
Glaucidium passerinum 

p 10 20 p - G A A A A 
Врабчова кукумявка 

A078 
Gyps fulvus 

p 5 20 i P G B B B B 
Белоглав лешояд 

A092 
Hieraaetus pennatus 

r 1 2 p - G C A C C 
Малък орел 

A338 
Lanius collurio 

r 400 2025 p - G C B C B 
Червеногърба сврачка 

A339 
Lanius minor 

r 3 8 p - G C B C C 
Черночела сврачка 

A246 
Lullula arborea 

p 160 300 p - G C A C B 
Горска чучулига 

A230 
Merops apiaster 

r 18 18 p - G C B C C 
Обикновен пчелояд 

A230 
Merops apiaster 

c - - - P DD C B C C 
Обикновен пчелояд 

A072 
Pernis apivorus 

r 4 10 p - G B A C B 
Осояд 

A234 
Picus canus 

p 20 30 p - G B A C A 
Сив кълвач 

A220 
Strix uralensis 

p 25 35 p - G A A B A 
Уралска улулица 

A220 
Strix uralensis 

w 50 50 i - G A A B A 
Уралска улулица 

A307 
Sylvia nisoria 

r 5 15 p - G C B C C 
Ястребогушо коприварче 

A165 
Tringa ochropus 

r 1 1 p - G C B C C 
Голям горски водобегач 
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Уязвимост  

Съществува предпроектно проучване за изграждането на седем ски 

туристически зони по северните склонове на Средна Стара планина. Предвидените 

съоръжения (ски писти и въжени линии) за 6 от зоните попадат в Националния парк. 

Според проучването, трасирането на нови съоръжения е възможно, ако се промени 

режима в Националния парк или ако се променят границите на парка 

Защитена зона BG0001493 Централен балкан –Буфер 

Тип. -  В - Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива 

защитена зона по Директива за птиците.   

Площ -   138363.8244 ha. Административно попада в областите Стара Загора, Габрово, 

Ловеч, Пловдив и София. В община Тетевен попада в землищата на гр. Тетевен, с. 

Бабинци, с. Васильово, с. Глогово, с. Гложене, с. Градежница, с. Дивчовото, с. Малка 

Желязна, с. Рибарица и с. Черни Вит. 

Биогеографски район – 76.6% Алпийски и 23.4% Континентален. 

Екологична характеристика.  

Защитена зона „Централен Балкан – буфер“ е естествен буфер към Национален 

парк „Централен Балкан“ и гарантира опазването на цялата планина. Зоната обгражда 

Националния парк от всички страни. Зоната е важно място за смесени гори (бук) и 

черна елша (Alnus glutinosa). Важен биокоридор са долините на реките Вит, Осъм, 

Росица, Янтра на север и реките Стряма и Тунджа на юг. Зоната се явява важно 

местообитание за мечките, изолирани в Стара планина. В зоната се срещат ключови 

местообитания на мечката. Зоната е важно място за опазване на главоча (Cottus gobio), 

опазване на местообитанията на лалугера (Spermophilus citellus). 

Таблица 68. Класове земно покритие в рамките на Централен Балкан - Буфер 

Класове Земно покритие 
% 

Покритие 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 1 

Друга орна земя 1 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални 

обекти) 

1 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на 

угар) 

8 

Иглолистни гори 1 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 1 

Смесени гори 23 

Сухи тревни съобщества, степи 7 

Храстови съобщества 7 

Широколистни листопадни гори 50 

ОБЩО 100 

Цели на опазване 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
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Таблица 69. Местообитания в защитена зона „Централен Балкан – буфер“ и оценка на природното им състояние 

Вид местообитание 
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4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества Не 234.89 234.89 M C C C C 

6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi Не 39.98714 -  А С А В 

6210 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 
Да 3159.09 196.17 М B В B B 

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества Не 1165.78 387.91 M C B B C 

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

алпийския пояс 
Не 386.64 32.13 M A C B B 

6510 Низинни сенокосни ливади Не 1012.51 5.77 M A C B B 

6520 Планински сенокосни ливади Да 4375.72   280.09 M B А B B 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове Да 525.97 37.51 Р A C A A 

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове Не 204.16626 -  В С В В 

8310 Неблагоустроени пещери (Пещера № 119) Да - - G A B A A 

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum Да 851.21 167.72 М B B B B 

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum Да 20492.92 3614.01 M A B B A 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) Да 11271.00   600.81 М A A B B 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum Да 3804.70 1548.25 М B С B B 

9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове Да 2774.77 271.87 М B B B B 

91АА Източни гори от космат дъб Не 52.26 12.26 G B C B B 

91BA Мизийски гори от обикновена ела Не 179.36 41.66 G A C A A 

91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори Не 56.94 12.80 G A C A A 

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

Salicion albae) 
Да 16.58 16.58 G A C B A 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Да 228.98 19.17 Р B D В В 

91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори Да 1947.62 296.91 М C C C C 

91W0 Мизийски букови гори Да 7679.15 828.73 Р A В B A 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Не 29.24 29.24 G D C C C 

9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор Не 51.33 7.96 G   C C C C 
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95A0 Гори от бяла и черна мура Не 0.55 0.55 G A C A B 

          

Забележка. В Становището на РИОСВ, Плевен е отбелязано, че в доклада не са включени природни местообитания 5130,5210, 6110, 8220, 8230, 9410. 

От посочените природни местообитания в таблицата отсъстват 6110 и 8220, които са добавени. В Стандартния фолмуляр  за зоната  актуализиран през  

2015-07 фигурират природни местообиатния:5130,5210, 6110, 8220, 8230, 9410. При актуализацията на Ставдартния фолмуляр 2018-12 от списъка отпадат 

природните местообитания 5130, 5210, 8230, 9410, които не са потврърдени и по време на картировката (МОСВ, 2013), поради което не се разглеждат в 

доклада. В Становището на РИОСВ, Плевен е посочено, като бележка че природно местообиатние 6510 и 6430 са разгледани, но не фигурират в 

Стандартия формуляр на зоната. Те не са включени във формуляра от 2015-07, но са включени в актуализирания формуляр от 2018-12 и потнвърдени 

при извършената картировка в зоната (МОСВ,2013)и по тази причина са разгледани в доклада.  

Таблица 70. Видове растения, изброени в Приложение II към Директива 92/43/ЕИО, и оценка на състоянието им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1381 

Dicranum viride 

p 150 150 
Брой 

дървета 
R M A A A A Многогодишен листнат 

връхноплоден мъх 

4067 
Echium russicum 

p - - - P DD C B C B 
Руски ехиум, усойниче 

6216 

Hamatocaulis vernicosus 

p 331 331 Площ R M B B A B Едър многогодишен листнат 

страничноплоден мъх 

2327 
Himantoalossum caprinum 

p - - - R DD C B C B 
Пърчовка 

1379 

Mannia triandra 

p - - - R DD A A A A Многогодишен еднодомен талусен 

чернодробен мъх 

Таблица 71. Видове безгръбначни, изброени в Приложение II към Директива 92/43/ЕИО, и оценка на състоянието им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1093 
Austropota mobius torrentium 

p 645294 645294 i C G B A C A 
Поточен рак 

1088 
Cerambyx cerdo 

p - - - R - C A C A 
Голям сечко 

4045 Coenagrion ornatum p 1 1 Местополо R G C B C B 
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Ценагрион жение 

1065 
Euphydryas aurinia 

p - - - R - B A A A 
Еуфидриас 

6199 
Euplagia quadripunctaria 

p 134434 282779 i C P B A C A 
Тигров молец на Джърси 

1083 
Lucanus cervus 

p - - - R - C A C A 
Бръмбар рогач 

1060 
Lycaena dispar 

p - - - R - C A B A 
Лицена 

1089 
Morimus funereus 

p - - - R - B A C A 
Буков сечко 

4053 
Paracaloptenus caloptenoides 

p - - - R - B A C A 
Обикновен паракалоптенус 

4042 
Polyommatus eroides 

p - - - R - C A A A 
Полиоматус 

1087 
Rosalia alpina 

p - - - R - B A C A 
Алпийска розалия 

1032 
Unio crassus 

p - - i R M C B C C 
Овална речна мида 

Таблица 72. Видове риби, изброени в Приложение II към Директива 92/43/ЕИО, и оценка на състоянието им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1138 
Barbus meridionalis petenyi 

p - - - R - C A B A 
Черна мряна 

1163 
Cottus gobio 

p - - - R - A B A B 
Главоч 

2511 
Romanogobio kessleri 

p - - - R - C A A A 
Балканска кротушка 

1122 
Romanogobio uranoscopus 

p - - - R - C A A A 
Малка кротушка 

1146 
Sabanejewia balcanica, 

p - - - C - C A B A 
Балкански щипок 

Таблица 73. Видове земноводни, изброени в Приложение II към Директива 92/43/ЕИО, и оценка на състоянието им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 
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Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1193 
Bombina variegata 

p 8 8 
Местополо

жение 
R M C A C A 

Жълтокоремна бумка 

1171 
Triturus karelinii 

p - - 
Местополо

жение 
P DD C A C A 

Южен гребенест тритон 

Таблица 74. Видове влечуги, изброени в Приложение II към Директива 92/43/ЕИО, и оценка на състоянието им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1220 
Emys orbicularis  orbicularis 

p 1 1 
Местополо

жение 
V P C A C B 

Европейска блатна костенурка 

1219 
Testudo garaeca ibera 

p - - 
Местополо

жение 
P DD C A B A 

Шипобедрена костенурка 

1217 
Eurotestudo hermanni boettgeri 

p - - 
Местополо

жение 
P DD C A B A 

Шипоопашата костенурка 

Таблица 75. Видове бозайници (без прилепи), изброени в Приложение II към Директива 92/43/ЕИО, и оценка на състоянието им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1352 
Canis lupus 

Европейски вълк 
p 38 39 i - G B A C A 

1355 
Lutra lutra 

p 15 20 i C G C A C A 
Видра 

1371 
Rupicapra rupicapra balcanica 

p 25 40 i - M C B A B 
Балканска дива коза 

1335 
Spermophilus citellus 

p - - - C - C B C A 
Европейски лалугер 

1354 
Ursus arctos  

p 47 47 i - G B A C A 
Кафява мечка 

2635 
Vormela pereausna 

p - - - P - D - - - 
Пъстър пор 
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Таблица 76. Видове прилепи, изброени в Приложение II към Директива 92/43/ЕИО, и оценка на състоянието им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1308 
Barbastella barbastellus 

p 723 1358 i C M B A C B 
Широкоух прилеп 

1310 
Miniopterus schreibersii 

p 3000 5000 i C G B A C B 
Дългокрил прилеп 

1323 
Myotis bechsteinii 

p 556 1111 i R M B A C B 
Дългоух нощник 

1307 
Myotis blythii 

p 51 100 i R G C A C C 
Остроух нощник 

1316 
Myotis capaccinii 

p 51 100 i V G C A C C 
Дългопръст нощник 

1321 
Myotis emarginatus 

p 11 50 i P M C A C C 
Трицветен нощник 

1324 
Myotis myotis 

p 51 100 i R G C A C C 
Голям нощник 

1306 
Rhinolophus blasii 

p 101 250 i R G B A C B 
Средиземноморски подковонос 

1305 
Rhinolophus euryale 

p - - - P DD B A C A 
Южен подковонос 

1304 
Rhinolophus ferrumequinum 

p 500 700 i C G B A C B 
Голям подковонос 

1303 
Rhinolophus hipposideros 

p 251 500 i C G B A C B 
Малък подковонос 

1302 
Rhinolophus mehelyi 

p 6 10 i V M C B C C 
Подковонос на Мехели 
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Уязвимост  

По принцип, голяма заплаха за защитената зона е изграждането на нови ски курорти, хотели в планината, ски писти и 

съоръжения, както и разширяването на тези, които са вече в зоната (Съгласно информацията за защитената зона, фигурираща в 

стандартния формуляр и в други документи). Зоната е застрашена от планираното строителство на нови малки ВЕЦ, което ще 

унищожи крайречните местообитания, променят естествения хидрологичен режим и ще има отрицателно въздействие върху видовете 

риби в реките. Плановете за изграждане на вятърни паркове могат да имат значително въздействие върху тревните, скалисти и 

храстови местообитания (Тук е необходимо да се подчертае, че посочените по-горе обекти, представляващи заплаха за зоната, не се 

планират в проекта на ОУПО Тетевен). 

Предотвратяването на антропогенното въздействие и присъствие в залесените територии е важна цел за опазване на 

местообитанията на мечките. Бракониерството на мечки е сериозен проблем. Зоната е застрашена от постепенното намаляване на 

пасищата, поддържащи полуестествени сухи тревни храсти, средиземноморски храстови съобщества (matorrals) и съответно най-

добрите местообитания за костенурки и лалугер. Събирането на костенурки е сериозен проблем. Старите дървета, които са много 

редки в България, са предмет на изсичане. Засаждането на екзотични дървесни видове е заплаха за зоната. Разораването на почвите 

преди повторното залесяване също представлява заплаха. 
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Защитена зона BG0001036 Български извор по директивата за 

местообитанията 

Тип – В - Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена 

зона по Директива за птиците. 

Площ - 2618.99 ha в Северозападния административен район на България (BG31) 

Екологична характеристика. Защитената зона е частично разположена на 

територията на община Тетевен (землищата на с. Български извор и с. Малка Желязна) 

с 1026.45 hа от общата площ на зоната, която е 2618.99 hа. 

Защитената зона тръгва от било на Стара планина и продължава няколко 

километра по горното течение на р. Вит. Зоната включва средното течение на р. Вит, 

нейния приток р. Калник и малка част от Васильовска планина. Най-важни за зоната са 

реката и нейните крайречни екосистеми. Зоната опазва една от двете останали жизнени 

популации на сухоземни костенурки в по-високите част на Дунавската равнина. Тя 

представлява и стъпков биокоридор за видовете риби. 

Цели на опазване: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Таблица 77. Класове земно покритие 

Класове Земно покритие  Покритие (%) 

Обширни зърнени култури 50 

Широколистни листопадни гори 27 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, 

индустриални обекти) 

4 

Сухи ливади, степи 17 

Равнини, шубраци 2 

Общо покритие 100 
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Предмет на опазване 

Таблица 78. Местообитания в „Български извор“ и оценка на природното им състояние 

Вид местообитание 
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6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi Не 3.334 1.97 - М D - - - 

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

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 
Да 368.16 106.79 - М A C A A 

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

пояс 
Не 1.73 1.73 - G D - - - 

8310 Неблагоустроени пещери Да - - 4 G C C C C 

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

Salicion albae) 
Да 1.82 11.66 - М A C A A 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Да 31.61 13.33 - М C C B C 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Да 162.80 161.99 - М A C A A 

Таблица 79. Видове безгръбначни, посочени в член 4 от Директива 2009/147/ЕИО и изброени в приложение II към Директива 

92/43/ЕИО, и оценка на местообитанието им 

Вид Присъствие 

на вида в 

община 

Тетевен 

Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 

Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1093 
Austropotamobius torrentium 

Не p   i P M D A C B 
Поточен рак 

1088 
Cerambyx cerdo 

Не p    R  C B C B 
Голям сечко 

1083 
Lucanus cervus 

Не p    R  C B C B 
Бръмбар рогач 

1089 
Morimus asper  funereus 

Не p    R  C B C B 
Буков сечко 
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1087 
Rosalia alpina 

Не p    R  C B C B 
Алпийска розалия 

4064 
Theodoxus transversalis 

Не p   i V M C A B A 
Ивичест теодоскус 

1032 
Unio crassus 

Не p   i R M C B C B 
Овална речна мида 

Таблица 80. Видове риби, посочени в член 4 от Директива 2009/147/ЕИО и изброени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО, и 

оценка на местообитанието им 

Вид Присъствие 

на вида в 

община 

Тетевен 

Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 

Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1138 
Barbus meridionalis petenyi 

Да p    C  C A B A 
Черна мряна 

 
Cobitis elongata 

Не           
Голям щипок 

1149 
Cobitis elongatoides 

Не p    C  C A B A 
Обикновен щипок 

2511 
Romanogobio kessleri 

Не p    R  B A A A 
Балканска кротушка 

1122 
Romanogobio uranoscopus 

Да p    V  B A A A 
Малка кротушка 

1134 
Rhodeus sericeusa amarus 

Не p    C  C A C B 
Горчивка 

1146 
Sabanejewia  balcanica 

Не p    R  B A B A 
Балкански щипок 

Таблица 81. Видове земноводни, посочени в член 4 от Директива 2009/147/ЕИО и изброени в приложение II към Директива 

92/43/ЕИО, и оценка на местообитанието им 

Вид Присъствие 

на вида в 

община 

Тетевен 

Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 

Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1193 
Bombina variegata 

Не p   localities P DD C A C A 
Жълтокоремна бумка 

1171 Triturus karelinii Не p   localities P DD C A C B 
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Южен гребенест тритон 

Таблица 82. Видове влечуги, посочени в член 4 от Директива 2009/147/ЕИО и изброени в приложение II към Директива 

92/43/ЕИО, и оценка на местообитанието им 

Вид  Присъствие 

на вида в 

община 

Тетевен 

Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование 

 

Тип 

Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

 
Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1220 

Emys orbicularis orbicularis  

Не p   localities P DD C A C B Европейска блатна 

костенурка 

 

1219 
Testudo graeca ibera  

Не p   localities P DD C A B A 
Шипобедрена костенурка  

1217 

Eurotestudo hermanni 

biettgeri 

 

Не p   localities P DD C A C A 

Шипоопашата костенурка  

Таблица 83. Видове бозайници (без прилепи), посочени в член 4 от Директива 2009/147/ЕИО и изброени в приложение II към 

Директива 92/43/ЕИО, и оценка на местообитанието им 

Вид  Присъствие 

на вида в 

община 

Тетевен 

Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование 

 

Тип 

Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

 
Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1352 
Canis lupus  

Не p    p  C B C B 
Европейски вълк  

1355 
Lutra lutra  

Не p 5 6 i  G C A C A 
Видра  

2609 
Mesocricetus newtoni  

Не p    V  C B C C 
Черногръд хомяк  

1335 
Spermophilus citellus  

Не p    P  D    
Лалугер  

2635 
Vormela peregusna  

Не p    P  C B C B 
Пъстър пор  
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Таблица 84. Видове прилепи, посочени в член 4 от Директива 2009/147/ЕИО и изброени в приложение II към Директива 

92/43/ЕИО, и оценка на местообитанието им 

Вид Денуване на 

вида в 

община 

Тетевен 

Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 

Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1308 
Barbastella barbastellus 

Не p 11 50 i V M C B C C 
Широкоух прилеп 

1310 
Miniopterus schreibersii 

Не p    V DD D    
Дългокрил прилеп 

1323 
Myotis bechsteinii 

Не p 14 29 i V M C B C C 
Дългоух нощник 

1307 
Mvotis blythii 

Не p 11 50 i R G C B C C 
Остроух нощник 

1316 
Myotis capaccinii 

Не p 11 50 i V G C B C C 
Дългопръст нощник 

1321 
Myotis emarginatus 

Не p 1 5 i V G D    
Трицветен нощник 

1324 
Myotis myotis 

Не p 6 10 i R G C B C C 
Голям нощник 

1306 

Rhinolophus blasii 

Не p 6 10 i R G D    Средиземноморски 

подковонос 

1305 
Rhinolophus euryale 

Не p    R DD D    
Южен подковонос 

1304 
Rhinolophus ferrumequinum 

Не p 51 100 i R G C B C C 
Голям подковонос 

1303 
Rhinolophus hipposideros 

Не p 11 50 i R G C B C C 
Малък подковонос 

1302 Rhinolophus mehelyi Не p    V DD D    
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Защитена зона BG0000269 Пещера Лястовицата по Директивата за  

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

Тип – В  - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна. 

Площ - 0.5108 ha.  

Административен район.- Северозападен (BG31). 

Екологична характеристика. Разположена е изцяло на територията на община 

Тетевен, в землището на с. Гложене. Класът на местообитанието N22 – Вътрешни 

скали, сипеи, пясъци, постоянен сняг и лед. Пещерата е разположена в местност 

‚Лозето“. Входът на пещерата е 10 m. Състои се от галерия дълга 8000 m с няколко по-

малки камери. Вътре има формирани сталагмити, сталактити, сталактони, хеликтити и 

други аномални форми.  Изследвана и картирана през 1967.  Има данни за локани 

ендемични водолюбиви и сухоземни безгръбначни. Нов вид ракообразно от рода 

Stygoelaphoidella. Има и определени реликти от родовете Speocyclops и Niphargus. 

Пещерата е важен подслон за зимуващи прилепи от семейство Подковоносови 

(Rhinolophidae).  В пещерата се размножават дългокрил прилеп, остроух нощник и 

голям нощник. Най-висока численост на прилепи има през лятото –до 455 екземпляра, 

а най-ниска през зимата – до 192 екземпляра. 

Режим на дейности 

 Забранява се провеждането на спелеоложки проучвания през размножителния 

период на прилепите и през периода на зимуване – от 1 декември до 31 юли;  

 Забранява се благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и 

спортна дейност в пещерата и на входа и;  

 Забранява се палене на огън; 

 Забранява се преграждане на входа на пещерата или на отделни нейни галерии 

по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете, предмет на опазване по т. 

2.2;  

 Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;  

 Забранява се строителство, за което е необходима промяна на предназначението 

и начина на трайно ползване на имота, попадащ в зоната;  

 Забраняват се посещения в пещерата, с изключения на такива за научни цели. 

Цели на опазване 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Предмет на опазване 
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Таблица 85. Местообитания, които са предмет на опазване по Директива 92/43/ЕИО. 

Вид местообитание 
Качество на 

данните 
Оценка на местообитанието 

Код Име 

Покритие по 

стандартен 

формуляр (ha) 

Потвърдена 

площ по 

картиране (ha) 

 

Представите

лност 

A|B|C|D 

A|B|C 

Относителна 

повърхност 
Опазване 

Глобално 

значение 

8310 Неблагоустроени пещери 0.5108 0.5108 G A C B A 

Таблица 86. Бозайници, без прилепи, по Приложение 2 от Директива 92/43/ЕИО. 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1310 
Vormela peregusna 

p - - - P - D - - - 
Пъстър пор 

Таблица 87. Прилепи по Приложение 2 от Директива 92/43/ЕИО 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

1310 
Miniopterus schreibersii 

p 1 50 i R G D - - - 
Дългокрил прилеп 

1307 
Myotis blythii 

p 150 300 i C G C B C B 
Остроух нощник 

1316 
Myotis capaccinii 

p - - - R G C B C C 
Дългопръст нощник 

1324 
Myotis myotis 

p 150 300 i C G C B C B 
Голям нощник 

1306 
Rhinolophus euryale 

p - - - V DD D - - - 
Южен подковонос 
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1304 
Rhinolophus ferrumeauinum 

p 50 250 i C G C B C C 
Голям подковонос прилеп 

1303 
Rhinolophus hipposideros 

p 1 30 i R G C B C C 
Малък подковонос прилеп 

Таблица 88. Други важни видове от флората и фауната – насекоми. 

Популация в защитената зона 
Категория на 

популацията 

Мотивация за защита 

Латинско наименование Българско наименование 

Вид 

Annex 
Други категории 

C|R|V|P IV V A B C D 

Centromerus lakatnikensis Разред Паякообразни P    X   

Lepthyphantes trnovensis Разред Паякообразни P    X   

Paranemastoma radewi Разред Сенокосци P    X   

Stygoelaphoidella  stygia Разред  Harpacticoida P    X   
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Фигура 43. Местоположение на защитените зони по директивата за 

местообитанията на територията на община Тетевен 

Защитена зона BG0002128 Централен Балкан - буфер по директивата за 

птиците 

Тип – А - Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по 

Директива за местообитанията. 

Административен район. -  Попада в областите Стара Загора, Габрово, Ловеч, 

Пловдив и София. В община Тетевен попада в землищата на гр. Тетевен, с. Васильово, 

с. Дивчовото, с. Рибарица и с. Черни Вит. 

Площ - 72021.4029 ha. 

Екологична характеристика. Зоната почти изцяло покрива буферната зона на 

Национален парк „Централен Балкан“ и допълнителни места за гнездене на 

природозащитни значими  птици до южната граница на парка. В защитената зона са 

установени 34 вида птици, изброени в Приложение 1 на Директивата за птиците 

(2009/147/EИО). От тях 27 вида гнездят и 7 вида преминават през района по време на 

миграция. Защитената зона е важна част от Натура 2000 мрежата за птици в България, 

осигуряваща ефективно опазване на редица грабливи и горски птици. Във връзка с 

размножаващите  се видове на територията на защитената зона, мястото е особено 

важно за защитата на 7 вида птици, които представляват повече от 2% от своята 

популация в национален мащаб: Белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) е 3% от 

националната популация; Скален орел (Aquila chrysaetos) - 4% от националната 

популация; Сокол скитник (Falco peregrinus) - 3% от националната популация; Бухал 

(Bubo bubo) - 2% от националната популация, Врабчова кукумявка (Glaucidium 

passerinum) - 8% от националната популация; Червеногуша мухоловка (Ficedula parva) 
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- 16% от националната популация; Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) - 

3% от националната популация. 

Цели на опазване 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Режим на дейности 

 Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите по 

горите и в селското стопанство. 

 Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. 

 Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения. 

 

Таблица 89 Класове земно покритие в рамките на Централен Балкан - Буфер 

Класове Земно покритие 
% 

Покритие 

Вътрешни скали, сипеи, пясъци, постоянен сняг и лед - 

Иглолистни гори 2 

Други обработваеми земи 7 

Равнини, шубраци 8 

Негорски площи, заети с растителни видове (включително градини, лозя, 

трайни насаждения) 
- 

Пасища 11 

Широколистни листопадни гори 47 

Смесени гори 24 

Други земи (включително градове, села, пътища, места за отпадъци, мини, 

индустриални обекти) 
1 

ОБЩО 100 
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Таблица 90 Видове, посочени в член 4 от Директива 2009/147/ЕИО и изброени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО, и оценка на местообитанието 

им 

Вид Популация в защитената зона Оценка на популацията 

Код Наименование Тип 
Размер 

Единица 
Категория 

C|R|V|P 

Качество на 

данните 

Популация 

A|B|C|D 

A|B|C 

Мин. Макс. Опазване Изолираност Глобалност 

A402 
Accipiter brevipes 

c - - - P DD C B C C 
Късопръст ястреб 

A402 
Accipiter brevipes 

r 1 1 p - G C B C C 
Късопръст ястреб 

A086 
Accipiter nisus 

c - - - P DD C A C C 
Малък ястреб 

A086 
Accipiter nisus 

p 60 60 p - G C A C C 
Малък ястреб 

A223 
Aegolius funereus 

p 9 9 p - G C A C A 
Пернатонога кукумявка 

A229 
Alcedo atthis 

p - - - P DD C B C C 
Земеродно рибарче 

A465 
Alectoris graeca graeca 

p - - - P DD C A C A 
Планински кеклик 

A091 
Aquila chrvsaetos 

c - - - P DD B A C A 
Скален орел 

A091 
Aquila chrvsaetos 

p 6 6 p - G B A C A 
Скален орел 

A404 
Aquila heliaca 

c - - - P DD A A C A 
Царски орел 

A089 
Aquila pomarina 

r 1 1 p - G C B C C 
Малък креслив орел 

A089 
Aquila pomarina 

c - - - P DD C B C C 
Малък креслив орел 

A104 
1. Tetrastes bonasia 

p 71 71 m - - C A C A 
Лещарка 

A215 
Bubo bubo 

p 9 9 p - G B A C A 
Бухал 

A215 
Bubo bubo 

c - - - p DD B A C A 
Бухал 

A087 
Buteo buteo 

c - - - p DD C A C C 
Обикновен мишелов 
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A087 
Buteo buteo 

p 69 69 p - G C A C C 
Обикновен мишелов 

A403 
Buteo rufinus 

c - - - p DD B B C A 
Белоопашат мишелов 

A403 
Buteo rufinus 

p 14 24 p - G B B C A 
Белоопашат мишелов 

A224 
Caprimulgus europaeus 

r 119 119 p - G C A C A 
Европейски козодой 

A031 
Ciconia ciconia 

c - - - p DD C B C C 
Бял щъркел 

A030 
Ciconia nigra 

r 1 1 p -  C A C B 
Черен щъркел 

A030 
Ciconia nigra 

c - - - p DD C A C B 
Черен щъркел 

A080 
Circaetus gallicus 

c - - - p DD C A C C 
Орел змияр 

A122 
Crex crex 

r - - - p DD C A C A 
Ливаден дърдавец 

A239 
Dendrocopos leucotos 

p 1 10 p - G C A C A 
Белогръб кълвач 

A238 
Dendrocopos medius 

p 57 57 p - G C A C B 
Среден пъстър кълвач 

A429 
Dendrocopos syriacus 

p 25 25 p - G C A C B 
Сирийски пъстър кълвач 

A236 
Dryocopus martius 

p 42 42 p - G C A C B 
Черен кълвач 

A379 
Emberiza hortulana 

r 60 60 p - G C  C C 
Градинска овесарка 

A511 
Falco cherrug 

c 3 3 i - G A A C A 
Ловен сокол 

A511 
Falco cherrug 

r 1 1 p - G A A C A 
Ловен сокол 

A103 
Falco peregrinus 

c - - - p DD B A C A 
Сокол скитник 

A103 
Falco peregrinus 

r 5 5 p - G B A C A 
Сокол скитник 

A099 Falco subbuteo r 1 1 p - G C A C C 
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Сокол орко 

A099 
Falco subbuteo 

c - - - p DD C A C C 
Сокол орко 

A096 
Falco tinnunculus 

p 24 24 p - G C A C C 
Керкенез 

A096 
Falco tinnunculus 

c - - - p DD C A C C 
Керкенез 

A320 
Ficedula parva 

r 195 195 p - G A A C A 
Червеногуша мухоловка 

A442 
Ficedula semitorquata 

r 75 75 p - G B A C A 
Полубеловрата мухоловка 

A217 
Glaucidium passerinum 

p 6 6 p - G B A A A 
Врабчова кукумявка 

A092 
Hieraaetus pennatus 

c - - - p DD C A C C 
Малък орел 

A092 
Hieraaetus pennatus 

p 1 1 p -  C A C C 
Малък орел 

A338 
Lanius collurio 

r 500 800 p - G C B C B 
Червеногърба сврачка 

A339 
Lanius minor 

r 4 4 p - G C B C C 
Черночела сврачка 

A246 
Lullula arborea 

p 145 145 p - G C A C B 
Горска чучулига 

A094 
Pandion haliaetus 

c - - - V DD C B C C 
Орел рибар 

A072 
Pernis apivorus 

c - - - P DD C A C B 
Осояд 

A072 
Pernis apivorus 

r 5 5 p - G C A C B 
Осояд 

A234 
Picus canus  

p 39 39 p - G C A C A 
Сив кълвач 

A220 
Strix uralensis 

p 8 8 p - G A A B A 
Уралска улулица 

A307 
Sylvia nisoria 

r 100 200 p - G C B C C 
Ястребогушо коприварче 
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Уязвимост  

Потенциални заплахи за района са нерегламентирано строителство и сеч, 

полагане на нови горски пътища, реализация на инвестиционни проекти с доказано 

отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие в региона, замърсяване, 

бракониерство и прекомерно човешко присъствие, свързано с туризма, или 

използването на природните ресурси в района (напр. събиране на гъби и горски 

плодове). 

Защитена зона BG0002109 Васильовска планина по директивата за птиците 

Тип – А – Защитена зона по Директивата за птиците, която припокрива ЗЗ по 

Директивата за местообитанията.  

Площ – 45472.7881 ha.  В община Тетевен 22 292.192 ha.  

Административен район. Северозападен (BG31). Попада само в област Ловен, а от 

община Тетевен обхваща землищата на гр. Тетевен, с. Бабинци, с. Български извор, с. 

Васильово, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям извор, с. Градежница и с. Малка 

Желязна. 

Екологична характеристика. Близостта на Васильовска планина до Национален парк 

"Централен Балкан", както и рядката и периферна популация, са предпоставки за 

богатото й биоразнообразие и запазените местообитания. Местоположението на 

защитената зона включва ценните влажни ливади край Васильов, Лесидрен и Голяма 

Железна, както и голяма част от река Вит, която представлява един вид коридор за 

птиците в тази част на Стара планина. В защитената зона е разположен и язовир 

„Сопот“. Западната му част покрива и част от планината Лисец със старите букови гори 

и пасища, които представляват трофични местообитания за редица видове птици. 

Водните тела в Сопот в северната част на защитената зона са важно място за храна и 

почивка за много водолюбиви птици, както по време на миграция, така и през зимата. 

Защитената зона поддържа 108 вида птици, от които 13 са включени в Червената книга 

за България, а 41 вида са от европейско природозащитно значение - 1 вид е обособен в 

SPEC 1 категория като глобално застрашени, 13 в SPEC 2 и 27 в SPEC 3 като 

застрашени видове в Европа. Около половината от планината е покрита с гори – 

предимно от мизийски бук (Fagus moesiaca). Има също и иглолистни култури. 

Откритите пространства заемат около 30 % от територията, като най-голям е делът на 

ливадите и обработваемите земи. Районът осигурява подходящи местообитания за 26 

вида, включени в приложение 2 към Закона за биологичното разнообразие, за които са 

необходими специални мерки за опазване, от които 23 са изброени и в приложение I 

към Директивата за птиците. Васильовска планина е обект от световно значение за 

опазването на световно застрашения ливаден дърдавец (Crex crex). Това е едно от най-

важните места в България по европейски мащаб за този вид, както и за Сивият кълвач 

(Picus canus) и Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria). В района се съхраняват и 

представителни популации на Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен 

кълвач (Dryocopus martius), Европейски козодой (Caprimulgus europaeus) и Осояд 

(Pernis apivorus). 

Цели на опазване 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 
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включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на  

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Режим на дейности 

 Забранява се разораването на пасищата и ливадите и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения; 

 Забранява се косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията 

към центъра; 

 Забранява се разкриването на нови баластриери в речните корита и речните 

тераси с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в 

"Държавен вестник" има започната процедура или са съгласувани по реда на 

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

биологичното разнообразие; 

 Забранява се изграждането на водноелектрически централи с изключение на 

тези, за които към датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" 

има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона 

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

разнообразие; 

 Забранява се изграждането на фотоволтаични системи и вятърни генератори за 

производство на електроенергия с изключение на тези, за които към датата на 

обнародване на заповедта в "Държавен вестник" има започната процедура или 

са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда 

и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и с изключение на 

тези за самостоятелно захранване на обекти. 

Таблица 91. Птици, включени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕИО 

(Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие) 

 

№ 

 

Вид 

Местна 

популация 

Миграционна популация 

Размн. Зимув. Премин. 

1 Gavia arctica   1i/1-2i 3i/2-5i 

2 Egretta garzetta  1i  10i/5-15i 

3 Nycticorax nycticorax  1i  5i/3-7i 

4 Ciconia ciconia  5p   

5 Ciconia nigra  4p/3-5p  P 

6 Aquila chrysaetos 1p/1-2p    

7 Buteo rufinus 1p    

8 Circaetus gallicus  3p/2-4p  P 

9 Haliaeetus albicilla   1i P 

10 Pernis apivorus  7p/5-10p   

11 Pandion haliaetus    1i 

12 Bonasa bonasia 28p/20-35p    

13 Alectoris graeca 7p/3-12p    

14 Crex crex  178p/120-236p   

15 Bubo bubo 6p/5-8p    

16 Caprimulgus europaeus  120p/60-180p   

17 Alcedo atthis 11p/10-12p    

18 Dendrocopos leucotos 5p/2-7p    

19 Dendrocopos medius 107p/65-150p    
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20 Dendrocopos syriacus 142p/85-200p    

21 Dryocopus martius 25p/20-30p    

22 Picus canus 27p/25-30p    

23 Lullula arborea 135p/120-150p    

24 Lanius collurio  350p/250-450p   

25 Lanius minor  8p/5-15p   

26 Sylvia nisoria  75p/70-80p   

27 Ficedula semitorquata  42p/25-60p   

28 Emberiza hortulana  55p/30-80p   
 

Таблица 92. Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в 

Приложение І на Директива 2009/147/ЕИО 

№ Вид 
Местна 

популация 
Миграционна популация 

Размн. Зимув. Премин. 

1 Ardea cinerea  8p/2-14p   
2 Anas platyrhynchos 7p/5-10p    
3 Accipiter gentilis 17p/15-20p    
4 Accipiter nisus 7p/5-10p    
5 Buteo buteo 20p/15-25p    
6 Falco tinnunculus 8p/3-13p    
7 Actitis hypoleucos  6p/5-6p   
8 Tringa ochropus  3p/2-4p   
9 Merops apiaster  35p  P 

7

 

Фигура 44. Местоположение на защитените зони по директивата за птиците на 

територията на община Тетевен 
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3.7 Културно-историческо наследство. Недвижими културни 

ценности  

В исторически план тетевенският регион има бурно и динамично развитие. Има 

следи за съществуване на населено място, обитавано от тракийското племе серди. 

Селището, познато днес като град Тетевен, се е развило около православния манастир 

„Св. Илия“. През XV – XVI век традиционно са развити занаятчийството и търговията. 

Следва период на насилствено помохамеданчване на населението в региона, а по-късно, 

през 1801 година, град Тетевен е почти напълно разрушен. Градът и региона се 

възстановяват и активно участват във възрожденските процеси. Поради географското 

си положение тетевенския край е център на борбата за освобождение от Турското 

робство. По времето на новата история Тетевен развива дървообработващата и 

дървопреработващата промишленост, обособява се като туристическа дестинация с 

местно значение. 

В резултат на това и на базата на демографски, политически и административни 

фактори днес градът и общината се намират в планинския регион. Той е носител на 

дълбоки културно-исторически напластявания. В съвременни условия това обуславя 

нарастващата социално-икономическа динамика и значителния му потенциал за 

развитие в повече сфери на обществения живот с неговите разнообразни 

пространствени проявления. Забележителната красота на тетевенските планини и речни 

долини, непосредствената близост до НП „Централен Балкан”, съхранената природа и 

високите екологични показатели са фактори, които предполагат разгръщането на 

големия потенциал на региона в най-близък времеви период. 

Системата културно наследство в община Тетевен е представена от декларирани 

и/или обявени недвижими културни ценности. 

Съгласно Становище на РИМ Ловеч с изх №166/19.09.2014 г., културното 

наследство на територията на община Тетевен включва: 

Таблица 93. Справка за НКН (археологически обекти) на територията на Община 

Тетевен 

№ 

по 

ред 

Населено 

място 

ОБЕКТ 

/собственост, 

локализация/ 

Деклариран 

с: 

писмо № / 

протокол 

№/ списък 

Обявен в: 

ДВ 

бр./год./про

токол на 

НСОПК 

Вид Категория 
Елемент на 

групов ПК 

 

1 

Мах. Асен Надгробна могила, 

м. Садините, 1 км, 

югозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално - РМС № 

1711 от 

22.10.1962 г. 

 

2 

Мах. Асен Надгробна могила, 

м. Царичин, 0,400 

км, североизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

3 

Мах. Асен Надгробна могила, 

м. Глежака 

/Орешака/, 0,150 км, 

западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

4 

Мах. Асен Четири надгробни 

могили, м. 

Садините, 0,750 км, 

западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

5 

Мах. Асен Надгробна могила, 

м. Сипеите, 1,5 км, 

югозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

6 

Мах. Асен Четири надгробни 

могили, м. Каменна 

 РМС 

№1711 от 

археологически национално  
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могила, 1,44 км, 

североизточно 

22.10. 1962 г. 

 

7 

Мах. Асен Три надгробни 

могили, м. Каменна 

могила, 1,55 км, 

североизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

8 

Мах. Асен Двадесет и три 

надгробни могили, 

м. Каменна могила 

/Гулински ливади/, 

2 км, североизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

9 

с. Български 

извор 

Надгробна могила, 

м. Кошута, 3,12 км, 

северозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

10 

с. Български 

извор 

Надгробна могила, 

м. Кошута, 3,17 км, 

северозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

11 

с. Български 

извор 

Късноантична 

крепост, м. 

Припора, 4 км, 

северозападно 

Списък от 

1971г. 

ДВ, бр.75 от 

1967 г. 

археологически 

от Античността 

и 

Средновековието 

местно  

 

12 

с. Бабинци Надгробна могила, 

м. Могилата, 

0,750км, западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

13 

с. Бабинци Надгробна могила, 

м. Могилата, 

0,850км, западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

14 

с. Бабинци Надгробна могила, 

м. Кръста, 1,050 км, 

западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

15 

с. Бабинци Надгробна могила, 

м. Кръста, 1,2 км, 

западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

16 

с. Васильово Надгробна могила, 

ул. Г. Димитров 

№141 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

17 

с. Васильово Надгробна могила, 

м. Гургов дол, 

0,680км, западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

18 

с. Васильово Три надгробни 

могили, м. Осенете, 

ул. Г. Димитров 

№82 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

19 

с. Васильово Надгробна могила, 

м. Суходол, ул. Г. 

Димитров, №78 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

20 

с. Васильово Надгробна могила, 

ул. Г. Димитров 

№48 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

21 

с. Васильово Надгробна могила, 

ул. Г. Димитров 

№91 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

22 

с. Васильово Средновековен 

некропол, м. 

Латинските 

/Елинските/ 

гробища, 

североизточно от 

връх Васильов 

  археологически местно  

 с. Васильово Антична крепост, м.   археологически местно  



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

266 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

23 Тръста /Градът/, 

северозападно от 

връх Васильов 

от Античността  

 

24 

с. Васильово Антично и 

средновековно 

укрепление, м. 

Страгон 

/Васильовското 

кале/, 3 км, северно 

от селото 

  археологически 

от Античността 

и 

Средновековието 

местно  

 

25 

с. Галата Надгробна могила, 

м. Церето, 0,850 км, 

северно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

26 

с. Галата Три надгробни 

могири, м. 

Ботурана, 1,725 км, 

западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

27 

с. Галата Три надгробни 

могили, м. Горната 

лоза, 1,3 км, 

югозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

28 

с. Галата Две надгробни 

могили, м. 

Дамяница, 1,5 км, 

югозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

29 

с. Галата Надгробна могила, 

м. Пряслата, 1,85 

км, южно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

30 

с. Галата Надгробна могила, 

м. Явора, 2,25 км, 

югозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

31 

с. Галата Надгробна могила, 

м. Чуката, 1,7 км, 

южно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

32 

с. Галата Надгробна могила, 

м. Чута, 3,2 км, 

южно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 с. Галата Римско селище, II-

III век, м. Лаките, 

500 м югоизточно 

от селото  

 

 ДВ. бР. 

75, 1967 г. 

археологически местно 

значение 

 

 

33 

с. Глогово Антична крепост, м. 

Калето, 1,5 км, 

западно от центъра 

на селото 

  археологически 

от Античността 

и 

Средновековието 

местно  

 с. Глогово Пещера „Руш(ж)ева 

дупка”, 

разположена на 1.2 

(2) км СЗ. Селище 

от I хил.пр. Хр.  

 ДВ бр.71, 

1994 г. 

археологически местно 

значение 

 

 с. 

Градежница 

Средновековно 

градище, южния 

край на селото  

 (ДВ. бр. 75, 

1967 г. 

археологически местно 

значение 

 

 

34 

с. Гложене Три надгробни 

могили, м. Равента 

(Селището), 3,125 

км, югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

35 

с. Гложене Надгробна могила, 

м. Равента, 2,9 км, 

 РМС 

№1711 от 

археологически национално  
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югоизточно 22.10. 1962 

 

36 

с. Гложене Надгробна могила, 

м. Урешица 

(Брестето), 3,2 км, 

северозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

37 

с. Гложене Надгробна могила, 

м. Кука, 1,46 км, 

северозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

38 

с. Гложене Надгробна могила, 

м. Кука, 1,8 км, 

северозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

39 

с. Гложене Надгробна могила, 

м. Върха, 2,9 км, 

северно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

40 

 

с. Гложене Две надгробни 

могили, м. Върха – 

Луковец, 2,5 км, 

североизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

41 

с. Гложене Надгробна могила, 

м. Широковица, 2,3 

км, северозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

42 

 

с. Гложене 

Две надгробни 

могили, м. 

Маньовица, 2 км, 

югозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

43 

с. Гложене Пещера „Свинарска 

дупка”, 4 км, 

североизточно 

  археологически 

от Античността 

и 

Средновековието 

местно  

 

44 

 

с. Гложене – 

кв. 

Топилища 

Надгробна могила, 

м. Локвата, 0,2 км, 

западно                                            

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

45 

с. Гложене – 

кв. 

Топилища 

Две надгробни 

могили, м. Вълкови 

могили, 2,5 км, 

западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 с. Гложене Пещера Моровица, 

югозападно от 

селото 

 ДВ. бр. 75, 

1967 г. 

археологически национално 

значение 

 

 с. Гложене Пещера 

Драганчовица, 

северозападно от 

селото  

 ДВ. бр. 

75,1967 г.  

археологически местно 

значение 

 

 с. Гложене, 

мах. Асен 

Селище от I хил. пр. 

Хр.  

 ДВ бр.71, 

1994г. 

археологически местно 

значение 

 

 с. Гложене Късно 

средновековие м. 

Кулата, до селото 

Източно    

 ДВ. бр. 

75,1967 г. 

археологически местно 

значение 

 

 с. Гложене Участък от 

късноантичен и 

средновековен път, 

на 200 м от 

съвременния път 

Гложене-Боаза  

 (ДВ бр.71, 

1994 г. 

археологически местно 

значение 

 

 

46 

с. Малка 

Желязна 

Четири надгробни 

могили, м. Бърдото, 

2 км- 2,7 км, 

югозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  
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47 

с. Малка 

Желязна 

Надгробна могила, 

м. Вратника, 3,2 км, 

южно  

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

48 

с. Малка 

Желязна 

Надгробна могила, 

м. Ибчовото, 3,1 км, 

южно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 

археологически национално  

 

49 

с. Малка 

Желязна 

Надгробна могила, 

м. Кърня, 2,25 км, 

югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 

археологически национално  

 

50 

с. Малка 

Желязна 

Надгробна могила, 

м. Кърня, 1,9 км, 

югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

51 

с. Малка 

Желязна – 

мах. Баевене 

Надгробна могила, 

м. Горна Марина, 

1,65 км, югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 

археологически национално  

 

52 

с. Малка 

Желязна – 

мах. Баевене 

Група от три 

могили, мах. 

Баевене, 1,35 км, 

югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

53 

с. Малка 

Желязна 

Надгробна могила, 

м. Зад Кукла, 1 км, 

източно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

54 

с. Малка 

Желязна 

Надгробна могила, 

зад училището, 0,3 

км, западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

55 

с. Малка 

Желязна 

Надгробна могила, 

м. Криви дол, 2,15 

км, източно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

56 

с. Малка 

Желязна 

Две могили, м. 

Орничето, 2,2 км, 

северно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

57 

с. Малка 

Желязна 

Надгробна могила, 

м. Над язовира, 2,95 

км, североизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

58 

с. Малка 

Желязна 

Две надгробни 

могили, м. 

Превлака, 3,1 км, 

югозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 

археологически национално  

 с. Малка 

Желязка 

Средновековна 

крепост, м. Града, 5 

км югоизточно  

 ДВ. бр. 75, 

1967 г. 

археологически местно 

значение 

 

 

59 

с. Рибарица Могилен некропол 

от четири могили, 

м. Свинарска лъка, 

0,15 км, югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

60 

с. Рибарица Надгробна могила, 

м. Дългата ливада, 

2,2 км, югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

61 

с. Рибарица Надгробна могила, в 

двора на Д. Стоянов 

(кв.73), 1,3 км, 

югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

62 

с. Рибарица Надгробна могила, в 

двора на Вълко 

Иванов (кв. 74), 1,36 

км, югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

63 

с. Рибарица Надгробна могила, в 

двора на Тодора 

Пеева (кв.71), 1 км, 

югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  
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64 

с. Рибарица Надгробна могила, 

м. Лечовското, 

2,15км, западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 

археологически национално  

 

65 

с. Рибарица Надгробна могила, 

м. Крънарница, 

6,4км, източно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 

археологически национално  

 

66 

с. Рибарица Надгробна могила, 

м. Дренака, 4,3 км, 

югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

67 

с. Рибарица Надгробна могила, 

под вилата А. 

Вергиев, (Н. 

Николов, М. 

Баръмска) 3,76 км, 

югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 

археологически национално  

 

68 

с. Рибарица Надгробна могила, 

3,35 км, югоизточно 

(С. Лалев, С. 

Георгиев) 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

69 

с. Рибарица Надгробна могила, в 

парцела на Йото 

Събев (кв. 57-ХІ 

585), 0,280 км, 

югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

70 

с. Рибарица Две могили, м. 

Осиевото 

(Осеновият рът), 

0,620 км, 127° 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

71 

с. Рибарица Две могили, ул. Г. 

Димитров №200 – 

кв.60, 0,350 км, 

югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

72 

с. Рибарица 

– к. Брезово 

Надгробна могила, 

к. Брезово, м. 

Лъката, 5,3 км, 

западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

73 

с. Рибарица 

– к. Брезово 

Група от три 

могили, м. 

Кленовата поляна, 

5,9 км, западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 

археологически национално  

 

74 

с. Рибарица 

– к. 

Горуньово 

Некропол от девет 

могили, м. Вълков 

рътлак (Даковото), 3 

км, северозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 с. Рибарица Възрожденски мост 

(кр. на XVIT-XVIII 

в.), над р. Костина в 

с. Рибарица, 1 км СЗ 

от кметството   

 ДВ бр.71, 

1994 г. 

археологически местно 

значение 

 

 

75 

гр. Тетевен Група от три 

могили, м. 

Върбавец, 2 км, 

северозападно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

76 

гр. Тетевен Две надгробни 

могили, м. 

Кайташкото, 5 км, 

източно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

77 

гр. Тетевен Некропол от шест 

могили, 

м.Кайташкото, 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  
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5,3км, източно 

 

78 

гр. Тетевен Некропол от шест 

могили, м. Момски 

рът, 5,9 км, източно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

79 

гр. Тетевен Две надгробни 

могили, м. Года, 6,2 

км, източно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 

археологически национално  

 

80 

гр. Тетевен Надгробна могила, 

под връх Койнец (на 

ок. 250 м от него), 

6,7 км, източно от 

центъра 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

81 

гр. Тетевен Некропол от три 

могили, м. Дели 

магаре, 2,05 км, 

североизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

82 

гр. Тетевен Надгробна могила, 

м. Дели магаре, 1,9 

км, североизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

83 

гр. Тетевен Надгробна могила, 

м. Боева могила, 1,1 

км, североизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

84 

гр. Тетевен Две надгробни 

могили, м. Гущера, 

2,55 км, 

североизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

85 

гр. Тетевен Надгробна могила, 

м. Караджовото, 

5,65км, източно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

86 

гр. Тетевен Надгробна могила, 

м. Скрибътна, 4,7 

км, източно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

87 

гр. Тетевен Надгробна могила, 

м. Скрибътна, 4,5 

км, югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 

археологически национално  

 

88 

гр. Тетевен Некропол от три 

могили, 

м.Скрибътна, 4,2 

км, югоизточно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 

археологически национално  

 

89 

гр. Тетевен Надгробна могила, 

м. Равен камък, 

1,9км, западно 

 РМС 

№1711 от 

22.10. 1962 г. 

археологически национално  

 

90 

 

гр. Тетевен Късноантича 

крепост и селище от 

края на ІІ – І хил. 

пр. Хр., връх 

Трескавец, 3,5км, 

северозападно 

  археологически 

от Античността 

и 

Средновековието 

местно  

Приложения: Списък на НКЦ, предоставена от РИМ – Ловеч - Справка за НКЦ 

(археологически обекти) на територията на Община Тетевен, посочени в Приложение 1 

и Приложение 2. 

Проучвани археологически обекти на територията на Община Тетевен 

с. БАБИНЦИ 

През 1961 г. e проучена могила под връх Трескавец. 

Герасимов 1963: Т. Герасимов. Тракийско могилно погребение в Тетевенския 

Балкан. – ИАИ, ХХVІ, 1963, 272-274. 
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с. ВАСИЛЬОВО 

м. Латинските (Елинските) гробища, средновековен некропол. 

Алексиев 1996: Й. Алексиев. Експедиция „Шипково 95”. АОР за 1995, 118, 

София 1996 

Алексиев 1999: Й. Алексиев. Топонимът „Латински, русалийски” и некрополът 

във Васильовската планина. – В: Старопланински проучвания 1, 1999, 5-14. 

м. Тръста /Градът/, антична крепост: сондажни проучвания. 

Алексиев 1996: Й. Алексиев. Експедиция „Шипково 95”. АОР за 1995, 118, 

София 1996.  

с. ГЛОЖЕНЕ 
Пещера Моровица – сондажни проучвания през 1955 г. 

Джамбазов 1959: Н. Джамбазов. Разкопките в пещерата Моровица през 1955 г. – 

ИАИ, ХХІІ, 1959 

гр. ТЕТЕВЕН 

   Връх Трескавец – сондажни проучвания през 2008 г. от Л. Лазаров. 

Лазаров 2009: Л. Лазаров. Трескавец, кн. І, Отчет за археологическите 

проучвания през 2008 г., Варна, 2009. 

Разкопани могили в м. Дели Магаре и Байова дупка в началото на 20-те години 

на ХХ век. 

Велков 1927:Ив. Велков. Стари селища и находки по долината на р. Вит. 

Материали за археологическата карта на България. кн. VІ, С., 1927, 18 

с. ЧЕРНИ ВИТ 
  През 1975 г. е проучена една надгробна могила от екипа на д-р Г. Китов, в която 

е открита каменна гробница, датирана в ІV в. пр. Хр.  

Китов, Павлов 1976: Г. Китов, П. Павлов. Тракийски надгробни могили в 

Ловешки окръг. – АОР за 1975, с. 37, Смолян 1976 г. 

Китов и др1980: Г. Китов, К. Шалганов, Ив. Крайнов. Траките в Ловешки окръг. 

София 1980, 18. 

Проучванията на археологически обекти на територията на Община 

Тетевен са във връзка със следната библиография: 

Й. Алексиев. Експедиция „Шипково 95”. - В: АОР през 1995, София, 1996, 118. 

А. Василев. Тетевенските църкви. София, 1948. 

X. Вачев. Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през XV - 

XVIII век. В. Търново, 2012. 

Ив. Велков. Стари селища и градища по долината на р. Вит. Материали за 

археологическа карта на България, книга VI, 1927. 

Ив. Велков и Хр. М. Данов. Новооткрити старини. - ИБАИ, XII, св.2, 1938, С., 

1939, 433-449. 

Ив. Венедиков. Изложба Тракийско изкуство. София, 1972. 

B. Владимирова-Паунова. Бронзова апликация с изображение на птица от 

Тетевенско - проблеми на стила и датировката. - В: Пътят Сборник научни статии, 

посветени на живота и творчеството на д-р Георги Китов. София, 2003, 173-181. 

Б. Геров. Латински надписи, намерени в България. Надписи, намерени между 

Искър и Янтра. София, 1989. 

Т. Герасимов. Рибарица. (Хр. Данов. Новооткрити старини). - ИБАИ, XI, св. 2, 

1937, C., 1938,306-315. 

Т. Герасимов. Старини от музея в гр. Тетевен. - ИАИ, XX, 1955, 594-602, с. 595-

597. 
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Т. Герасимов. Тракийско могилно погребение в Тетевенския Балкан. - ИАИ, 

XXVI, 1963,272-274. 

Т. Герасимов. Пет манастирски печата. - ИАИ, XXX, 1967, 205-209. 

Т. Герасимов. Тетевенския край в древността. - В: сб. Тетевен, София, 1977. 9-

26. 

Ив. Гергова, Е. Генова. Църква „Св. Георги”, Гложенски манастир. - В: И. 

Гергова, Е. Попова, Н. Клисаров. Корпус на стенописите в България от XVII в. София, 

2006, 70-75. Р. Гущераклиев. Колективни монетни находки, намерени на територията 

на Ловешки регион / IV в. пр. Хр. - V в. от н.е./ - Годишник на музеите от Северна 

България, XX, 1994, 137-147. 

Р. Гущераклиев. Единични находки на бронзови монети на градски управи 1I-III 

век от Ловешко. - Известия на Исторически музеи-Ловеч, III, 1998, 30-71. 

Р. Гущераклиев. Колективни находки, съдържащи бронзови монети на градски 

управи II - III век, намерени в Северна България. - Известия на Исторически музеи-

Ловеч, V, 2000, 16-108. 

Р. Гущераклиев. Колективна монетна находка от село Горна Росица, Севлиевско, 

II-III в. Циркулация на бронзови монети на градски управи по теченията на реките 

Видима, Росица и Янтра. - Известия на Исторически музеи-Ловеч, VI, 2003, 21-88. 

Н. Джамбазов. Разкопките в пещерата Моровица през 1955 г. - ИАИ, XXII, 1959 

B. Добруеки. Тракийски конници и други богове ездачи. - В: Материали по 

археологията на България, София. 1907. 

М. Домарадски. „Тракийски” тип фибули. - Анали, 1-4, 1997, 44-58, с. 53. 

Ив. Енчев-Вмдю. Из Гложенския манастир. - Известия на българския 

археологически институт, 4, 1930-1931, 294-296. 

C.  Жечева. Поменикът на Тетевенския манастир „Св. Пророк Илия. - ГМСБ, 

XVIII, 1992, 236-252. 

М. Иванов. Римска надгробна плоча от Български извор, Ловешко. - Археология 

XL1V, 4, 2003, 24-29. 

Т. Иванов. Сердика в светлината на епиграфските паметници. - ГНАМ, IX, 1993, 

225- 231. 

Б. Игнатов. Манастирът „Св. Илия5' при Тетевен. - Археология, 2, 1965, 4-15. 

Г. Китов, П. Павлов. Тракийски надгробни могили в Ловешки окръг. - В: АОР 

през 1975, Смолян, 1976,37. 

Г. Китов, К. Шалганов, И. Крайнов. Траките в Ловешки окръг. София, 1980. 

JI. Лазаров. Спасителни археологически проучвания на връх Трескавец. - В: АОР 

през 2008 г., София, 2009, 445-447. 

JI. Лазаров. Трескавец. Кн. L Отчет за археологическите проучвания през 2008 г. 

Варна, „Зограф”, 2009. 

В. Миков. Принос към неолитната култура у нас. - ИБАИ, III, 1925, 235-236. 

В. Миков. Могилни некрополи от Ловчанско и Тетевенско. - ИБАИ, VI, 1930/31, 

153- 170. 

В. Миков. Локализиране на някои изчезнали антични и средновековни селища и 

крепости в България. - Археология, 4, 1968, 28-48. 

В. Петров- Укрепителни съоръжения по долините на Осъм и Вит през 

античността (Ловешка област). - ИИМ-Ловеч, VIII, 2008, 71-83. 

B.  Петров. Средновековни крепости в Ловешка област. - В ИИМ-Ловеч, X, 

2013, 3-16. Р. Попов. Разкопки в Моровица. - ИАИ, III, 1912. 

И. Прокопов, Р. Гущераклиев. Монети и монетни съкровища от II-I в.пр.Хр. от 

колекцията на Исторически музей - Ловеч. - Нумизматика и сфрагистика,1, 2000,18-57. 

Списък на паметниците на културата в Ловешки окръг. Ловеч, 1965 год. 
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Д. Стойчев.? Тетевен в минатото и днес. София, 1924 г. 

М. Табаков. Записки за миналото на гр. Тетевен, Оряхово, 1928 г. 

C.  Танева, А. Ходкевич, П. Попов, Р. Спасов. Издирвания на 

археологически обекти в землищата на Тетевен и селата Гложене, Черни Вит, Глогово, 

Община Тетевен. - В: АОР през 2012, София, 2013, 511-512. 

Б. Филов. Новооткрити старини. - ИБАД, IV, 1914, 278-293. 

И. Христов. Границата между Тракия и Мизия I - III век от н.е. Поселищно 

развитие и административни промени в земите между Вит и Янтра. - В: Поселищни 

проучвания, ДИОС, 1995,3-4, 69-98. 

И. Христов. Планинска Тракия. Население, култура и религия в древността. 

Велико Търново, 1999. 

Ив. Христов. Антични и средновековни крепости в Централна Стара планина. В. 

Търново. 2007. 

К. Чукалев, Н. Кечева, М. Валентинова, П. Георгиев, В. Генчева, А. Григоров. № 

6. 

Издирване на археологически обекти по трасето за доизграждане на 

автомагистрала „Хемус”, ЕТАП 1, участък 1 от Ябланица до път Ш-307. - В: 

Археологически открития и разкопки през 2015 г, София, 2016, 820-824. 

Възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България във 

войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години на територията на Община 

Тетевен 

Град Тетевен: 

1. Паметник на загиналите във войните тетевенци – Балканска, Първа световна, 

Втора световна и загиналите при изпълнение на войнския дълг в мирно време. Тялото 

на паметника представлява дъга с размери около 8,5 м. стъпила върху постамент от 

врачански камък, върху която  са разположени 9 бр. плочи от черен мрамор, където са 

изписани имената на загиналите. В лявата страна на паметника има колона с 

приблизителни размери от около 2,5 м., а в дясната страна е разположен жертвеник. 

Изработен е от врачански камък за тялото на паметника, представляващ дъга, бяла 

колона и жертвеник и черен мрамор за плочите, върху които са изписани имената на 

загиналите във войните в хронология. Проектант на паметника е арх. Цветан Братанов, 

а изпълнител ЕТ „Еврострой“- Генади Христов. Паметника е открит на 24 май 2008г. 

2. Паметник на загиналите във войните членове на Колоездачно дружество 

„Витска стела“. Овековечава загиналите и починали членове на колоездачното 

дръжество. Паметника е с височина -2,60 м. , ширина – 1,66 м., тип „пирамида“-

пресечена и наложена. Изграден е от бял врачански камък и сив речен камък. 

Изработен е от Гешо Сълев. Открит е през 1922 г. 

3. Паметна плоча на загиналите от град Тетевен през Втората световна война. 

Село Черни Вит: 

Паметник на загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата 

световна война от с. Черни Вит. Изграден е от мрамор с паричната помощ на Ст. П. 

Блъсков и Тоньо М. Костов. Издигнат е през 1923 година. На четирите страни на  

паметника са изписани имената на загиналите.  

Село Голям Извор: 

Паметник на загиналите във войните Балканска, Първа световна война и Втора 

световна война от с. Голям Извор. Паметника представлява пресечена пирамида, която 

служи за постамент на стъпил върху пирамидата войник  с пушка и под него легнал 

лъв. Автор на възстановяването му през 1972 година е арх. Матей Герджиков, а е 

изработен от Петко Нецов. Размери: височина-4,59 м., височина на скулптурата на 

войника-1,80 м. Дължина на лъва-1,20 м. Изработен е от бял врачански камък. На 
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челото на паметника са изписани загиналите по време на Балканската война (17 имена), 

от ляво и от дясно са изписани загиналите през Първата световна война (28 и 27 имена), 

а на гърба загиналите във Втората световна война (9 имена).  

Село Български Извор: 

Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1915 година. 

Село Гложене: 

Паметна плоча на загиналите във войните. 

Село Малка Желязна: 

Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1945 година. 

3.7.1 Цели на ОУП на община Тетевен по отношение на КН 

При изготвянето на ОУП на община Тетевен на фаза „Диагноза“ да се вземат 

предвид „Методическите указания и изисквания на НИНКН, критериите за оценка за 

представяне на устройствените аспекти на опазване, експониране и социализация на 

културното наследство на територията на общините при изработване на планови и 

технически задания и проекти за ОУП, ОУПО, ПУП“. 

В раздел „Недвижимо културно наследство“ на анализа на ОУПО Тетевен да се 

включи цялата налична информация за обектите на недвижимото културно наследство, 

предоставена от НИНКН и придобита от други източници. 

Да се изготви цялостен анализ-оценка на историческото развитие на територията 

и актуалното състояние на всички обекти на НКН и тяхната градоустройствена и 

природна среда. Да се направи анализ на предходното устройствено и инвестиционно 

планиране и реализации с оглед диагностициране на произтеклите от тези намеси/или 

липсата на намеси/проблеми за НКН. Да се анализират местата и зоните на въздействия 

от природни и антропогенни фактори, които представляват риск за увреждането на 

НКЦ и на експозиционната им среда. 

Да се изготви актуална оценка на обектите и териториите на НКН по отношение 

на разположение и достъпност, изграденост на инженерната и транспортна 

инфраструктура, състояние, степен на социализация, риск от разрушаване от природни 

и антропогенни фактори и т.н. 

Да се направи проучване относно движимото и нематериалното културно 

наследство на територията на общината в неговата пространствена и контекстуална 

връзка с обектите и териториите на недвижимото културно наследство. 

В аналитичната част на плана (част „Диагноза“) сa изведени конкретните 

проблеми на община Тетевен по отношение на обектите на НКН и са формулирани 

конкретни изисквания на ОУПО Тетевен за устройственото им решаване. Анализът – 

оценка за актуалното състояние на НКН са отразени графично, устройствената 

проблематика на КН във вид на опорен план на НКН – основа за проектната 

разработка, като са отразени всички защитени територии за НКН съгласно чл. 79, ал. 5 

и ал. 6 от ЗКН. Този опорен план ще представлява базов документ за разработване на 

всички видове последващи планове, специализирани разработки, проекти и програми, 

свързани с устройствените аспекти на идентифицирането, защитата, опазването, 

експонирането и социализацията на КН. 

ОУПО Тетевен съдържа схема на НКН, която отразява защитените територии за 

опазване на НКН, в т.ч. всички единични и групови недвижими културни ценности по 

списъците на НИНКН, и обектите, притежаващи статут, заедно с техните охранителни 

зони, определени от НИНКН/МК или по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗКН. Те са отбелязани 

на схемата с оранжев тон или контур и/или с пиктограма (единна за всички НКЦ). 
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Изготвена е  концепцията за опазването, защитата, експонирането и 

социализацията, управлението и развитието на потенциала на обектите на НКН на 

територията на община Тетевен. 

Устройствените предвиждания на ОУПО да създават предпоставки за опазване 

на цялостни културни ландшафти по смисъла на чл. 47, т. 6 от ЗКН. 

Изискано е да се изработят специфични правила и нормативи за устройство на 

защитените територии за НКН и териториите за превантивна устройствена защита за 

НКН (ако такива са определени) и да се дефинират специфични устройствени режими 

за тях. 

Да се определят територии и обекти, за които следва да се разработят Планове за 

опазване и управление по чл. 78 и чл. 81 от ЗКН. 

Да се дефинират критерии за изменение на ОУПО и последващо 

устройствено проектиране във връзка с опазването, защитата, експонирането и 

социализацията, управлението и развитието на потенциала на обектите на НКН. 

3.8 Физични фактори на околната среда 

3.8.1 Отпадъци     

Във всички населени места на общината има организирано сметосъбиране, което 

се извършва от фирма. 

3.8.1.1  Битови отпадъци 

В системата по сметосъбиране и сметоизвозване е обхванато 100% от 

населението на община Тетевен - гр. Тетевен и селата Бабинци; Български Извор; 

Васильово; Галата; Глогово; Гложене; Голям Извор; Градежница; Дивчовото; Малка 

Желязна; Рибарица и Черни Вит. 

Основният поток отпадък е смесения битов отпадък с код 20.03.01.  

Община Тетевен е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците - 

регион Луковит. В сдружението участват още общините: Луковит, Червен бряг, 

Ябланица и Роман.  

По проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Луковит“, реализиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. е 

изграден Регионален център за управление на отпадъците /РЦУО/-гр. Луковит, въведен 

в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-2243 от 04.12.2015 г. Центърът 

включва първа клетка на депото за неопасни отпадъци с общ обем 305 000 куб. м, 

стопански двор, вътрешна и съпътстваща инфраструктура, електронна везна, 

административна сграда, КПП и технически сгради, охранителни канавки, 

пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни съоръжения за битови и 

отпадъчни води, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци, площадка за 

компостиране на „зелени“ отпадъци с площ 6 200 кв. м, общински център за 

рециклиране, Претоварна станция-гр. Тетевен, навес за верижни машини и оборудване 

за РЦУО.  

Смесените битови отпадъци от територията на общината се извозват до 

Претоварна станция за твърди битови отпадъци с. Гложене, м. „Байнов поток“ и след 

това на Регионално депо за неопасни битови отпадъци - гр. Луковит, съгласно сключен 

договор с община Луковит.  

През 2015 г. приключва строителството на Претоварна станция за твърди битови 

отпадъци – Тетевен в с. Гложене, УПИ I-104008, кв. 104. Строителството се извърши по 

договорно споразумение № 288 от 11.09.2015 г. с ДЗЗД „ТАРКТУР ТЕ“, гр. София.  
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Строителството е на стойност 2 266 093,12 с ДДС и включва изграждане на 

претоварната станция и довеждащата инфраструктура към съоръженията. 

С реализацията на Претоварна станция за твърди битови отпадъци – Тетевен в с. 

Гложене, като част от инвестиционен проект «Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Луковит», са изградени следните съоръжения: 

 Приемна зона – това е зоната в която се извършва входящия контрол на 

отпадъците тяхното класифициране (количество, вид, произход време на постъпване на 

обекта и др.). В приемната зона на обекта са разположени следните съоръжения:  

- Портал с бариера 

-  Електронна везна 

-  Портален монитор 

-  Административна сграда 

-  Паркинг за автомобили (служители)  

 Производствена зона – това е зоната, определяща характера на обекта, 

основната дейност извършвана на територията му. Тук са разположени следните 

съоръжения:  

 Зона за компактиране на отпадъци  

- Преса за уплътняване на отпадъци – 1 бр. 

-  Високо-обемни контейнери за отпадъци – 6 бр. 

-  Релсов път за преместване на контейнерите 

-  Маневрена площадка за контейнеровозите извозващи контейнерите 

-  Стоянка (паркинг) за контейнеровозите 

-  Площадка за разтоварване на сметовозните автомобили.  

 Складова зона – това е зоната, в която се складират разделно различни 

видове отпадъци, които така събрани са суровини за различни клонове на леката 

промишленост. Складовата зона се състои от Общински център за рециклиране, 

включващ:  

 Зона за разтоварване на отпадъците 

  Зона за складиране на суровини 

  Контейнери  

 С цел разделяне на постъпващите входящи потоци отпадъци и 

елиминиране на риска от евентуални злополуки на обекта между ползвателите на 

центъра за рециклиране и претоварната станция, центърът за рециклиране е проектиран 

с отделен вход с бариера.  

 Обслужваща зона – това е зона с общ характер за обекта, включваща 

следните съоръжения:  

- Транспортно-комуникационни връзки 

-  Инженерно-технически проводи (площадкова инфраструктура) 

-  Резервоар за битови нужди 

-  Резервоар за технически води 

-  Охранителни канавки 

-  Ограда и др.  

 Зона за озеленяване – предназначена за затревяване и залесяване. 

 Водопроводно отклонение; 

 Отвеждащ канал; 

 Обслужващ път; 

 Външно електрозахранване на обекта. 

 Експлоатацията на старото общинско депо за ТБО в с. Гложене, м. 

„Байнов поток“ е прекратена със Заповед № РД0201/06.04.2016 г. на Директора на 
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РИОСВ - Плевен и предстои неговата техническа и биологична рекултивация. Депото е 

разположено на площ от 30 дка. и е било в експлоатация от 1984 г. Община Тетевен 

има разработен проект за закриване и рекултивация на Общинското депо, включващ и 

мониторинг. Очаква се да стартира реализацията на проекта с финансови средства от 

ПУДООС. 

Основните източници на отпадъци на територията на общината са гражданите, 

домакинствата, промишлените предприятия, частните фирми, училищата, 

строителството, животинските ферми, ресторантите, увеселителните заведения, 

болничните заведения и др. 

Най-голямо количество са битовите отпадъци, които се получават в резултат на 

жизнената дейност на хората по домовете, държавните и общинските сгради. Към тях 

се прибавят отпадъците от търговските обекти, занаятчийската дейност и обектите на 

отдиха и туризма. Строителните отпадъци, получени в резултат на строителната 

дейност, както и тези от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. 

На територията на общината все още има места, където се изхвърлят 

нерегламентирано отпадъци. Кметствата по места вземат необходимите мерки 

съвместно с общинската администрация за ликвидирането им и за недопускане на 

повторното им образуване. 

През март 2007 г. общината въвежда системата за разделно събиране на 

отпадъците. В програмата са включени: гр. Тетевен, с. Рибарица. Обособени са 46 

точки с по три контейнера за разделно събиране - жълт контейнер - за пластмаса и 

метал; син контейнер - за хартия и картон и зелен контейнер - за стъкло. Площадките за 

разполагане на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки са 

посочени от служители на общинската администрация, а окончателния им вариант е 

съгласуван с „Екопак България” АД и фирмата подизпълнител. Разделно събраните 

отпадъци от опаковки се транспортират до площадка за сортиране. Събраните отпадъци 

се сортират на отпадъци от опаковки и отпадъци, които не са опаковки. Следва 

сортиране на годни и негодни за рециклиране, като годните за рециклиране отпадъци 

от опаковки се сортират по вид и материал. През 2014г. са събрани следните 

количества отпадъци от опаковки: стъкло – 5,960 t, хартия – 22,841 t, пластмаса – 9,049 

t. Общо събрани отпадъци от опаковки за 2014 г. – 37,850 t. 

Съществуващо състояние и практики на управление на отпадъците 

Данни за образуваните отпадъци на територията на община Тетевен 

Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места на община Тетевен от 2016 г. 

се извършват от фирма „Чистота Тетевен“ ООД, съгласно сключен договор № 

428/26.08.2016 г. с „Чистота Тетевен“ ООД със срок на действие 36 месеца. Въз основа 

на  сключения договор с Възложителя - Община Тетевен, дружеството отговаря за:  

 Събиране и транспортиране на битови отпадъци от гр. Тетевен и останалите 

12 населени места от общината и транспортиране до Претоварна станция за твърди 

битови отпадъци с. Гложене, м. „Байнов поток“; 

  Събиране на  нерегламентирано изхвърлени битови и други отпадъци около 

съдовете и в жилищните райони и транспортирането им до общинското депо в гр. 

Тетевен; 

  Почистване на контейнерните площадки, ако има отпадъци след обработка 

на  контейнера; 

 Почистване и извозване на отпадъци от локални замърсявания с битови, или 

растителни отпадъци, както и отпадъци от пролетно почистване по заявка на 

Възложителя; 

Поддържане на териториите за обществено ползване в гр. Тетевен, както следва: 
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- Ръчно метене на улични платна, тротоари, площади, алеи и други 

територии; 

- Машинно метене на улични платна,  

-  Механизирано метене на улици и площади. 

За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се използва следната 

специлизирана техника и машини – характеристики и изисквания: 

- Сметоизвозващи автомобили с вариопреса или ротопреса за обслужване 

на съдове за отпадъци контейнер тип „Бобър” 1.1 m3 и кофи 110  l и обем между 10 m3 и 

20 m3 – 4 броя. 

-  Сметоизвозващи автомобили с подемен механизъм за обслужване и 

извозване на за контейнери с обем 4 m3 – 2 бр. 

-  Специализиран автомобил за метене –1 бр. 

-  Специализиран автомобил за миене  с автоцистерна с маркуч и с дюзи–1 бр. 

-  Багер челен товарач – 1 бр. 

-  Товарен автомобил – самосвал с товароносимост поне 5 куб. метра – 1 бр. 

-  Булдозер – 1 бр. 

Съгласно Отчета за дейностите по управление на отпадъците на община Тетевен 

за 2018 г., на територията на общината са разположени към момента: 655 бр.тип 

“Бобър”, 95 бр. 4m3 и 3950 бр. кофи тип “Мева”. Кратността на обслужване на съдовете 

е както следва: за гр. Тетевен, съдовете тип “Бобър” четири/три/два пъти седмично 

спрямо натовареността на различните райони, съдове тип „Мева” два пъти седмично и 

контейнерите с вместимост 4 m3 два пъти месечно. В с. Рибарица контейнерите тип 

„Бобър” два пъти седмично, за кръглите кофи тип „Мева” също два пъти седмично. В 

останалите населени места на община Тетевен контейнерите тип „Бобър” се извозват 

четири пъти месечно, кръглите кофи също четири пъти месечно, а контейнерите с 

вместимост 4 m3 три път месечно(с изключение на с. Бабинци, където се обслужват 2 

пъти месечно). В с. Малка Желязна бяха подменени контейнерите с вместимост 4 m3 

бяха подменени с контейнери тип „Бобър“. По този начин се повишaва кратността на 

обслужване на контейнерите от два пъти месечно на четири пъти месечно. По договор 

№ 428/26.08.2016 г. с „Чистота Тетевен“ ООД, във всички населени места е увеличен 

броя на контейнерите тип „Бобър“ и е оптимизиран броя на кръглите кофи.  

3.8.1.1.1 Развитие в управлението на отпадъците на територията на община 

Тетевен  

 

Хронологично, управлението на отпадъците на територията на община Тетевен 

се развиват във времето на периоди, а именно:  

 В периода 2006-2014 г., годишният обем на депонираните отпадъци на 

общинското сметище в с. Гложене, където измерването им не става с кантар, а по брой 

курсове на сметоизвозващите автомобили и  е както следва: 
Таблица 94 Количества депонирани битови отпадъци в община Тетевен в периода 2008-2014г.* 

 

Тип на 

отпадъците 

тон/година 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Отпадъци от 

домакинства 

5097 6490 7209 7400 7393 7710 7960,4 8853,6 9024 

Утайка от 

пречиствателна 

станция 

няма няма няма няма няма няма няма няма няма 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

279 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

 

Забележка: Количеството депонирани отпадъци на общинското сметище в с. Гложене са определяни на основата на 

обема (полезния товар) и броя на сметоизвозващите автомобили, които влизат в депото, поради липса на електрона везна 

(кантар). 

Тенденцията на увеличеното количество на годишно генерираните отпадъци в 

периода 2008 -2014 г. е поради липса на кантар и поради увеличения брой туристи, 

посетили община Тетевен и по-специално курортното селище Рибарица и гр. Тетевен.  

 
Таблица 95 Количества генерирани битови отпадъци в община Тетевен през 2015 г. по населени 

места 

Населено място Брой жители 
Количество отпадъци 

годишно в тона 

гр. Тетевен 10965 4195,83 

с. Бабинци 336 112,14 

с. Български Извор 1305 524,48 

с. Васильово 241 101,54 

с. Галата 2638 1056,90 

с. Глогово 1678 674,58 

с. Гложене 1065 438,83 

с. Голям Извор 343 178,36 

с. Градежница 1898 763,76 

с. Дивчовото 150 65,34 

с. Малка Желязна 73 48,56 

с. Рибарица 1029 444,13 

с. Черни Вит 606 235,75 

ОБЩО: 22327 8 829,60 
Източник: Отчет по изпълнението на Общинската програма за управление на дейностите по 

отпадъците за периода 2010 – 2020 г. на община Тетевен за 2015 година 

Видно от табл. 94, съгласно водената отчетност на общинското депо в с. 

Гложене, на територията на населените места в община Тетевен през 2015 г. са 

образувани общо 8829.60 т. битови отпадъци, което е с 164.40 тона по-малко спрямо 

2014 г.  

 Трябва да бъде подчертано, както беше отбелязано по-горе, количеството 

депонирани отпадъци на общинското депо в с. Гложене  до 2015 г. не е точно, защото 

са определяни на основата на обема (полезния товар) и броя на сметоизвозващите 

автомобили, които влизат в депото, поради липса на електрона везна (кантар). С 

реализацията на проекта за Регионално управление на отпадъците в регион - 

Улици и 

паркове 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

Органични 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

не се 

отчитат 

отделно, 

включени 

са в 

битовите 

отпадъци 

Общо 

депонирани 

5097 6490 7209 7400 7393 7710 7960,4 8853,6 9024 
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Луковит и осъщественото строителство на Претоварната станция за битови 

отпадъци в с. Гложене от месец август 2016 г. се отчита реалното количество на 

постъпващите отпадъци от община Тетевен. (Таблица 95). 

 
Таблица 96 Количества генерирани битови отпадъци в община Тетевен през 2016 г. по месеци 

№ Месеци 2016 Тона 

1 януари 769.20 

2 февруари 729.00 

3 март 651.60 

4 април 684.00 

5 май 706.20 

6 юни 655.20 

7 юли 109.16 

8 август1 241.80 

9 септември 432.34 

10 октомври 433.36 

11 ноември 382.64 

12 декември  339.94 

ОБЩО: 6134.44 
 

Прогнозата тогава, за този период е, че средногодишно ще се извозват реално 

около 6 000 тона отпадъци, което съставлява приблизително 283 килограма/жител на 

година. 

Впоследствие, Община Тетевен разработва актуализирана Програма за 

управление на отпадъците на община Тетевен  2016-2020 г., приета с решение на 

общински съвет - Тетевен № 631/16.11.2017 г. 

Програмата за управление на отпадъците на Община Тетевен 2016 – 2020 г. е  

изготвена в съответствие с Методическите указания за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците за периода 2015 – 2020 г., утвърдени със 

заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите и е 

съобразена с Националният план за управление на отпадъците (НПУО) 2014 – 2020 г. 

Програмата има за цел отразяване на актуалното състояние  и планиране на  дейностите 

по управление на отпадъците на територията на общината, в съответствие с 

нормативните изисквания. Разработена е на база  наличните данни за отпадъците, 

резултатите от проведените проучвания за вида и състава на отпадъците – 

морфологичният анализ, както анализ на възможностите за финансиране на дейностите, 

свързани с отпадъците. 

По договор № 428/26.08.2016 г. с „Чистота Тетевен“ ООД, във всички населени 

места е увеличен броя на контейнерите тип „Бобър“ и е оптимизиран броя на кръглите 

кофи. 

Чрез годишните отчети по Програмата за опазване на околната среда и 

Програмата за управление на отпадъците се представя информация за събраните 

отпадъци на територията на Община Тетевен.  

От „Еко Пак България” АД се получава надеждна информация и за вида, и 

количеството разделно събрани отпадъци от опаковки на територията на общината. 

Ежегодно до края на месец април се публикуват и Доклади на РИОСВ – Плевен за 

предходната година, в които фигурира информация за вида и количеството на 

събраните отпадъци на територията на отделните общини. 

                                                 
1 Забележка: Данните за количествата генерирани отпадъци от месец август до месец декември 2016 г. са 

от Претоварната станция - точно измерени на кантар, другите месеци са от сметището, според обема на 

контейнерите. 
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Контролът по изпълнението на дейностите управление на отпадъците по 

договора през 2018 година е отразен чрез съставянето на 170 протокола за установяване 

на изпълнените задачи, 30 двустранни месечни протокола, 300 акта за извършена 

работа, 140 ежедневни протокола и 22 отчета за извършена работа.   

Данните от Морфологичният анализ на битовите отпадъци, посочен в ПУО 

Тетевен представляват най - точна информация за състава и количеството на 

отпадъците, получена за първи път, след реално изследване на състава и количеството 

на отпадъците. Наличието на актуален Морфологичен анализ на отпадъците на 

територията на общините е важно условие за кандидатстване по ОП „Околна среда 

2014 – 2020 г.“. В приложената таблица е представен процентния състав по видове 

отпадъци, образувани на територията на Община Тетевен: 

 
Таблица 97 Морфологичен състав на образуваните отпадъци в община Тетевен в %* 

Отпадъци 
Община Тетевен 

Град Села Курорт Общо за общината 

Хранителни 10.86 10.21 9.62 10.48 

Хартия и картон 4.20 5.06 5.26 4.67 

Пластмаса 14.26 14.76 14.38 14.51 

Текстил 8.81 5.98 7.24 7.36 

Гума 1.23 2.13 1.56 1.68 

Кожа 1.23 2.18 1.92 1.72 

Градински 12.07 11.71 13.19 11.95 

Дървесни 3.39 2.95 3.76 3.19 

Стъкло 5.88 5.97 5.92 5.92 

Метали 2.26 2.61 3.18 2.48 

Инертни 35.47 35.61 33.75 35.45 

Опасни 0.36 0.83 0.22 0.58 

Общо 100% 100% 100% 100% 

*Забележка: Информация от Очета за изпълнение на ПУО на община Тетевен  от 2018 г. 
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Фигура 45 Процентно съотношение на морфологичния състав на отпадъците на община Тетевен 

Морфологичният състав на всички образувани отпадъци се получава като 

образуваните отпадъци от всяка фракция се разделят на образуваните битови отпадъци. 

Изчислява се като процентна стойност. 

Съгласно проведените измервания на Претоварна станция за твърди битови 

отпадъци в с. Гложене, на територията на населените места в общината са образувани 5 

875,14 тона битови отпадъци през 2018 г. Спрямо генерираните битови отпадъци през 

2017 г. - 5533.22 тона, през 2018 г. се наблюдава увеличение с 341.92 тона.  

 Завишеното количество на събраните през 2018 г. битови отпадъци от 

всички населени места на Община Тетевен, може да се обясни с няколко съществени 

причини: 

- Наводненията през юни – юли 2018 г., които причиниха щети на 

множество жилищни сгради на територията на общината. Това от своя страна доведе до 

увеличаването на отпадъците – изхвърляне на повредена покъщнина, дрехи, наводнена 

зимнина и др.  

- Продължаваща тенденция за увеличаване на дела на биоотпадъци 

/растителните отпадъци, животински отпадъци, градински, слама сено и др.), които се 

изхвърлят предимно в селата на общината. За съжаление тенденцията за увеличаване на 

отпадъците от селскостопанска дейност, които попадат в контейнерите за битови 

отпадъци се увеличава, въпреки възможностите за повторната употреба на тези 

отпадъци чрез например домашно компостиране, преработване във фуражи и др. 

- Увеличава се и дела на инертните отпадъци, попадащи в съдовете за 

битови отпадъци. Това са отпадъци от пепел, сгур, дребни строителни отпадъци, 

пясъци и др. Тези отпадъци, заедно с биоотпадъците се характеризират с най-голяма 

относително тегло спрямо останалите отпадъци и поради това се наблюдава и 

увеличаване на общото тегло на генерирани отпадъци от територията на Община 

Тетевен за 2018 спрямо 2017 г. 

- Тенденция по нарастване на броя на културни, спортни и туристически 

мероприятия в гр. Тетевен и останалите населени места. От много години не е имало 

толкова наситен културен и спортен календар, изпъстрен с мероприятия, а това 

съответно води и до генерирането на повече битови отпадъци. 

Тенденциите на повишение на количествата са визуализирани в следната 

сравнителна таблица за генерираните битови отпадъци от населените места на Община 

Тетевен за 2017 г. и 2018 г.: 

10,48

4,67

14,51

7,36

1,68

1,72
11,953,19

5,92

2,48

35,45

0,58

Фиг. 8: Морфологичен състав на отпадъците на община Тетевен в %

Хранителни

Хартия и картон

Пластмаса

Текстил

Гума

Кожа

Градински

Дървесни

Стъкло

Метали

Инертни
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Таблица 98 Количествата на генерираните битови отпадъци от населените места на Община 

Тетевен за 2017 г. и 2018 г. 

Години 2017 г.  2018 г. 

Месеци  тона тона 

януари 241.52 392.74 

февруари 353.26 307.12 

март 530.76 392.62 

април 383.54 500.26 

май 516.66 592.24 

юни 458.08 543.86 

юли 356.22 557.06 

август 705.80 714.36 

септември 527.70 527.82 

октомври 610.14 580.48 

ноември 475.74 471.94 

декември  373.80 294.64 

ОБЩО:  5533.22 5875.14 

 

Таблица 99. Брой и разпределение на съдове за отпадъци в община Тетевен по 

населени места към 2016 г. 

№ 

по 

ред 

 

Населено място 

Разположени 

контейнери 

тип „Бобър” 

1.1 m3 - мярка: 

брой 

Разположени 

контейнери 

4 m3 - мярка: 

брой 

Разположени 

кръгли кофи 

тип „Мева” 

0.11 m3 –  

мярка: брой 

Улични 

кошчета 

- мярка: 

брой 

1. гр. Тетевен 305 30 1600 100 

2. с. Бабинци - 8 -  

3. с. Български Извор 55 - 200 - 

4. с. Васильово 22 - 80  

5. с. Галата - 26 -  

6. с. Глогово 30 17 - - 

7. с. Гложене 47 - 500  

8. с. Голям Извор 35 - 130 - 

9. с. Градежница 30 14 -  

10. с. Дивчовото 18 - 60 - 

11. с. Малка Желязна 14 - -  

12. с. Рибарица 65 - 1190 - 

13. с. Черни Вит 34 - 190 - 

ОБЩО: 655 95 3950 100 

Кратността на обслужване на съдовете е както следва: за гр. Тетевен, съдовете 

тип „Бобър” четири пъти седмично спрямо натовареността на различните райони, 

съдове тип „Мева” два пъти седмично и контейнерите с вместимост 4 m3 два пъти 

месечно. В с. Рибарица контейнерите тип „Бобър” два пъти седмично, за кръглите кофи 

тип „Мева” също два пъти седмично. В останалите населени места на община Тетевен 

контейнерите тип „Бобър” се извозват четири пъти месечно, кръглите кофи „Мева” 

също четири пъти месечно, а контейнерите с вместимост 4 m3 два или три пъти 

месечно. 
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Таблица 100  График за извозване и обслужване на съдовете за битови отпадъци в 

селата на община Тетевен 

Вид дейност Вид съд с месечна 

кратност  

 

Вид съд с месечна 

кратност  

 

Вид съд с месечна кратност  

 

СМЕТОСЪБИРАНЕ И 

СМЕТОИЗВОЗВАНЕ  

Тип „Бобър“ с 

вместимост 1100 l 

 

Тип „Мева“ с 

вместимост 110 l 

 

Контейнер с вместимост  

4 m3  

 НАСЕЛЕНО МЯСТО 

с. Бабинци   2 пъти месечно 

втора и четвърта седмица 

на месеца 

с. Български Извор 4 пъти месечно 

всеки вторник 

4 пъти месечно 

всеки вторник 

 

с. Васильово 4 пъти месечно 

всеки вторник 

4 пъти месечно 

всеки вторник 

 

с. Галата   3 пъти месечно 

първа, втора и трета 

седмица на месеца 

с. Глогово 4 пъти месечно 

всеки понеделник 

 3 пъти месечно 

втора, трета и четвърта 

седмица  

на месеца 

с. Гложене 4 пъти месечно 

всяка сряда 

4 пъти месечно 

всяка сряда 

 

с. Гложене    

с. Голям Извор 4 пъти месечно 

всеки понеделник 

4 пъти месечно 

всеки понеделник 

 

с. Градежница 4 пъти месечно 

всеки понеделник 

 3 пъти месечно 

първа, трета и четвърта 

седмица  

на месеца 

с. Дивчовото 4 пъти месечно 

всеки четвъртък 

4 пъти месечно 

всеки четвъртък 

 

с. Малка Желязна 4 пъти месечно 

всеки вторник 

  

с. Рибарица 8 пъти месечно 

всеки понеделник и 

петък 

8 бр. месечно 

всеки понеделник и петък 

 

с. Черни Вит 4 пъти месечно 

всеки четвъртък 

4 пъти месечно 

всеки четвъртък 

 

Съгласно Отчета за дейностите по управление на отпадъците на община Тетевен 

за 2018 г., на територията на общината са разположени към момента: 655 бр. тип 

“Бобър”, 95 бр. 4m3 и 3950 бр. кофи тип “Мева”. Кратността на обслужване на съдовете 

е както следва: за гр. Тетевен, съдовете тип “Бобър” четири/три/два пъти седмично 

спрямо натовареността на различните райони, съдове тип „Мева” два пъти седмично и 

контейнерите с вместимост 4 m3 два пъти месечно. В с. Рибарица контейнерите тип 

„Бобър” два пъти седмично, за кръглите кофи тип „Мева” също два пъти седмично. В 

останалите населени места на община Тетевен контейнерите тип „Бобър” се извозват 

четири пъти месечно, кръглите кофи също четири пъти месечно, а контейнерите с 

вместимост 4 m3 три пъти месечно(с изключение на с. Бабинци, където се обслужват 2 

пъти месечно). В с. Малка Желязна бяха подменени контейнерите с вместимост 4 m3 

бяха подменени с контейнери тип „Бобър“. По този начин се повишава кратността на 

обслужване на контейнерите от два пъти месечно на четири пъти месечно. По договор 

№ 428/26.08.2016 г. с „Чистота Тетевен“ ООД, във всички населени места е увеличен 

броя на контейнерите тип „Бобър“ и е оптимизиран броя на кръглите кофи. 
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Генерираните битови отпадъци от всички населени места на територията на 

общината се транспортират до Претоварна станция ПС – Тетевен за временно 

съхранение, откъдето чрез контейнеровози ще се доставят за депониране на РЦУО – 

Луковит. 

Съгласно Доклада за състоянието на околната среда на РИОСВ-Плевен за 2018 

г.,  в седем общини са осигурени площадки по чл. 19, ал.3, т.11 от ЗУО за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни 

отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо 

от 10 000 жители на територията на общината, като в 3 общини - Плевен, Луковит и  

Тетевен са въведени в действие такива площадки. 

3.8.1.2 Строителни отпадъци 

С Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277/05.12.2012г. се регламентира 

предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както 

и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и 

транспортирането на строителните отпадъци. 

 Целта е: 

- Да се предотврати и минимизира образуването на строителни отпадъци (СО); 

- Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО; 

- Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали; 

- Да се намали количеството за депониране на СО; 

Строителните отпадъци са получени вследствие на строително-монтажни работи 

и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни 

материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, и др. съответстващи на кодовете на 

отпадъци от група 17 на Приложение 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, 

обн. ДВ. бр.66 от 8 август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 април 2017г.. 

Минералните отпадъци се образуват в резултат на строителство или събаряне на 

сгради и съоръжения, които основно се състоят от минерални материали като тухли, 

бетон, строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, 

бетонови блокчета и/или газобетонови блокчета и др. 

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване 

и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се 

извършват от лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на 

отпадъците. 

Кметът на общината отговаря за предаването на отделените строителни 

отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на 

материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за 

покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране. 

Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни 

отпадъци, получени в резултат на принудително премахване на строеж, са за сметка на 

извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. 

Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за 

извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на 

отпадъците кметът на общината подава заявление за издаване на заповед за незабавно 

изпълнение на събиране на вземането от задължените лица по реда на чл.417, т.2 от 

Гражданския процесуален кодекс. 

В случаите, когато кмета на общината е възложител на строителни и монтажни 

работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

286 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

следва да изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и 

изискванията към плана се определят в Наредбата за управление на строителните 

отпадъци.  

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се отделят регулярно. 

Прилага се процедура, при която строителните фирми да се обръщат към община за 

посочване на място и условия за депонирането на строителните отпадъци.  

Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са неконтролираното 

изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води до 

формирането на нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано 

изхвърля строителни отпадъци на незаконни сметища главно на входовете и изходите 

на населените места, както и замърсява зелените площи в самите населени места. За 

строителните отпадъци, от обичайните ремонти на жилищата, няма форма, по която да 

бъдат контролирани.  

Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди 

битови отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат и 

повдигащите механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили. 

Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне 

на отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на 

надеждна система и съоръжения за депониране и рециклиране на строителни отпадъци 

в община Тетевен. 

На територията на общината няма изградено депо или площадка за депониране 

на строителни отпадъци и не съществува система за организирано събиране и 

последваща повторна употреба на този вид отпадък. По тази причина липсват и точни 

данни за вида и количеството на образуваните строителни отпадъци през последните 

години.  

Малките количества строителни отпадъци, генерирани от ремонти на частни 

жилища и офиси в общината се събират и извозват заедно със смесения битов отпадък 

от избраната фирма - Изпълнител „Чистота Тетевен“ ООД. 

Съгласно нормативните разпоредби едрогабаритните отпадъци се събират в 

съдове тип „Вана” и се транспортират до регионално депо. Ниската тенденция в 

прираста на населението в община Тетевен не стимулира дейности в жилищно 

строителство. Строителни отпадъци се образуват най-вече от малки обекти с локално 

значение, от реконструкции и ремонти на стопански и жилищни сгради. Отпадъците  се 

извозват от собствениците им, без да се води отчетност. Този отпадък понастоящем е 

основна съставка на нерегламентирани сметища или попада в съдове за битови 

отпадъци. Част от генерираните СО попадат в общия поток със смесените битови 

отпадъци, които се извозват до рег. депо за битови отпадъци.  

За експлоатацията на регионалните депа са издадени съответните комплексни 

разрешителни (КР), по реда на Глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната 

среда.  

   В издадените КР на Регионалните депа за отпадъци в страната е разрешено 

приемането за депониране на битови, производствени и строителни отпадъци. 

Допълнително в КР е разрешено на операторите на депата да приемат следните 

отпадъци (основно строителни) за извършване на дейности по тяхното 

оползотворяване: 27 - 17 01 01 Бетон; - 17 01 02 Тухли; - 17 01 03 Керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични изделия; - 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; - 17 05 04 Почва и 

камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; - 17 05 06 Изкопани земни маси, различни 

от упоменатите в 17 05 05; - 20 02 02 Почва и камъни.  
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Оползотворяването на подходящи фракции от посочените отпадъците включват 

основно дейности, свързани с подравняване и запръстяване на отделните пластове 

натрупани отпадъци (дневните работни участъци) в клетките за неопасни отпадъци при 

експлоатацията на съответното регионално депо. В повечето случаи, при постъпване на 

ОСР на депата, същите се използват за уплътняване и запръстяване на отпадъчното 

тяло, формирано от битовите отпадъци. Част от ОСР, постъпващи от строителни фирми 

и инвеститори могат да се използват от операторите като материали за укрепване на 

вътрешните обслужващи пътища на територията на депата. С използването на инертни 

ОСР като бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, почва и камъни за 

запръстяване на натрупаните в депото битови отпадъци се допринася за ограничаване 

на: - емисиите от миризми и прах от депото; - разнасяните от вятъра отпадъци; - 

запалванията на отпадъците в депото. 

Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и 

контрола върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, съответно с общинска наредба за управление на отпадъците. В 

бъдеще общината ще може да получава надеждни данни в случаите, когато извършва 

процедурите за одобрение на плановете за управление на строителните отпадъци и 

инвестиционните проекти, както и при проверката на документите с които 

възложителите на строителството доказват изпълнението на целите за рециклиране на 

строителни отпадъци. 

На база на тенденции за генериране на строителни отпадъци са определени 90 

kg/жител/год. за селските райони и 214 kg/жител/год. за градовете. 

През 2019 г. е разработен Анализ разходи (Отчет за изпълнение на дейностите 

по ПУО през 2019 г.) – ползи за въвеждане на системи за разделно събиране и 

оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, 

генерирани на територията на Община Тетевен,  разгледан и приет с решение № 

1108/22.05.2019 г. на община Тетевен Приети са следните Алтернативи за разделно 

събиране и оползотворяване на генерираните зелените и биоразградими отпадъци и на 

строителни отпадъци на територията на община Тетевен:  

Извозване и третиране на строителните отпадъци до общинска площадка в 

близост до ПСТБО – Гложене 

Предвижда се създаване на организация за разделно събиране, извозване и 

самостоятелно третиране на строителните отпадъци на собствена площадка на Община 

Тетевен изградена на площ от 15 dka, в близост до Претоварна станция за твърди 

битови отпадъци, част от Имот № 104008 в землището на с. Гложене, Акт за публична 

общинска собственост №2854 от 26.02.2013 г., с обща площ на имота – 45.912 dka. 

За въвеждане на системата за разделно събиране на строителните отпадъци се 

предвижда закупуване на 15 броя открити контейнери - 7 куб. метра. Те ще бъдат 

разположени на площадки във всяко от 12-те села на общината, две площадки в град 

Тетевен и един оборотен контейнер, който ще се използва по заявка от фирми и 

граждани за извозване на строителни отпадъци от строителни обекти и при ремонтни 

дейности. За извозването на отпадъците ще бъде осигурено транспортно средство – 

автокран с платформа.  

Изграждането на площадката за третиране на строителните отпадъци включва 

определянето на дейностите, операциите и съоръженията и технологичните връзки 

между тях, определяне на общия капацитет на площадката в зависимост от терена и 

прогнозното количество на отпадъците. 
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Инвестиционните разходи за изграждане на собствена общинска площадка за 

рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци са в размер на 346 400 лева, 

а оперативните за издръжка и експлоатация 43 472 лева на година. 

През 2020 г. ще се осъществи проектирането на разработените в анализа на 

разходи и ползи, системи за разделно събиране на зелени и биоотпадъци и разделно 

събиране на строителни отпадъци. 

3.8.1.2.1 Съществуващо състояние по управление строителните отпадъци  

Преди общината е имала терен за депониране на строителни отпадъци. Теренът 

се намира в землището на гр. Тетевен, местност “Лазарините”, имот №14157, площ – 22 

dka. Теренът е извън регулация, на разстояние около 200 m от пътя: гр. Тетевен – с. 

Черни Вит. Тъй като теренът не е отреден по реда на ЗУТ и ЗООС, той е рекултивиран 

и не се използва за депониране на строителни отпадъци. 

На територията на общината все още има места, където се изхвърлят 

нерегламентирано отпадъци. Кметствата по места вземат необходимите мерки 

съвместно с общинската администрация за ликвидирането им и за недопускане на 

повторното им образуване. Това е задача, която все още не е решена на територията на 

общината.  

Засега няма специално депо за строителни отпадъци на територията на 

общината. Транспортирането на строителните отпадъци се извършва от генераторите 

на отпадъци срещу съответното заплащане до места за временно съхранение. 

До момента за евентуалното изграждане на площадката за третиране на 

строителните отпадъци са определени дейностите, операциите и съоръженията, както и 

технологичните връзки между тях, определяне на общия капацитет на площадката в 

зависимост от терена и прогнозното количество на отпадъците. 

Необходимите средства за инвестиционните разходи за изграждане на собствена 

общинска площадка за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци 

възлизат на 346 400 лева, а за оперативните издръжка и експлоатация е  определено, че 

са необходими 43 472 лева на година. 

Предвижда се през 2020 г. да се осъществи проектирането на база разработените 

в анализа разходи и ползи за въвеждане на системи за разделно събиране и 

оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, 

генерирани на територията на Община Тетевен, площадка за разделно събиране на 

строителни отпадъци. 

 

3.8.1.3 Производствени и опасни отпадъци 

Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни 

свойства, посочени в приложение № 3 към ЗУО. Този вид отпадъци се образуват най-

вече в промишлените предприятия, но също така и в някои заведения от здравната 

сфера, а частично и в битовия сектор. Към тях спадат отработени масла и 

нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, медицински отпадъци, 

бои и лакове, детергенти, пестициди и др. 

Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно 

Класификация на отпадъците по Наредба №2/23.07.2014 г (Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 

2014г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г.), се водят на отчет в РИОСВ-Плевен. 

Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране, 

съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към §1, т. 13 

от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла 
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на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/ 

или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане 

на опасни отпадъци, водят отчетни книги и представят годишни отчети. Опасните 

отпадъци от фирмите се събират и съхраняват разделно в закрити складове и се 

предават за третиране на физически или юридически лица притежаващи съответното 

разрешение по ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. 

 

Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба. С 

цел проследяване на превозите на опасните отпадъци товародателите са длъжни да 

изготвят идентификационен документ, който се попълва за всеки отпадък 

последователно от товародателя, превозвача и товарополучателя.  

Необходими са мерки за информиране на населението за опасностите за 

околната среда и повишаване на обществената заинтересованост за по широко участие 

в организираните мероприятия за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. 

Разделното събиране на опасните битови отпадъци все още не е системно, а 

кампанийно. Поради това голяма част от тях все още се изхвърлят в контейнерите 

съвместно с неопасните битови и се извозват с тях за последващо третиране.  

Основните генератори на производствен отпадък в община Тетевен са 

действащите промишлени предприятия (таблица № 100), сред които няма такива с 

висок рисков потенциал на образувания отпадък. 
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Таблица 101 Фирми с разрешителни по чл. 35 от ЗУО за дейности  с  отпадъци 

№  

Фирма 

Наименование 

 

Разрешително 

№ 

 

Дата 

 

РИОСВ 

 

Адрес на площадката 

 

Адрес на фирмата 

Управител/лице за контакт, 

тел. номер, имейл 

1. „Бончев Демонтаж“ 

ЕООД 

08-ДО-397-00 03/09/2018 Плевен град Тетевен, 

ул. „Вършец“№75 

област Ловеч, община 

Ловеч, гр. Ловеч 5500, 

ж.к. „Младост“, бл.316, 

вх. Г, ет. 1, ап.3 

Генади Бончев Аврамов, 

тел.0884919734, 

ел. поща: bonchev16@abv.bg 

2. ДЗЗД „Екосорт 

Тетевен“ 

08-ДО-382-01 25/08/2017 Плевен община Тетевен, с. 

Гложене, местност 

„Байнов дол“, УПИ I -

104008, кв.104 

област София, община 

Столична, гр. София 

1331, район „Люлин“, кв. 

„Филиповци“, ул. 

„Банско шосе“ №13 

Владимир Николов Марков 

служебен  тел: 02/434-17-12: 

факс: 02/434-17-23 

ел. поща:   

ecobulsort@ecobulpak.com 

3. „Пако 17“ ЕООД 08-ДО-281-01 22/05/2019 Плевен община Тетевен, гр. 

Тетевен, ПИ 

72343.500.2001.2003 

област Ловеч, община 

Тетевен, гр. Тетевен 

5700, ул. „Здравец“№41 

Кунка Иванова Павлова (и чрез 

пълномощника си Пламен 

Венелинов Василев) 

служебен тел. 0878 284 541 

ел. поща: pako_mark@mail.bg 

4. „Феникс Репластик“ 

ЕООД 

08-ДО-407-00 09/09/2019 Плевен град Тетевен, 

ул. „Вършец“№67 Б 

област Ловеч, община 

Ловеч, гр. Ловеч 5500, 

Северна индустриална 

зона, бул. 

„Освобождение“ №7 

Пенко Михайлов Михайлов- 

Управител 

служ. тел.: 068/603 407 

факс: 068/603 413 

ел. поща: fenixlv@abv.bg 

5. „Надин-комерс-456“ 

ЕООД 

08-ДО-358-01 15/08/2017 Плевен община Тетевен, с. 

Български Извор, 

местност „Будавец“ 

УПИ I-109006 

област Ловеч, община 

Ловеч, гр. Ловеч 5500, ул. 

„Търговска“ №21, ет. 3, 

офис 17 

Красимир Ангелов Костадинов 

служ. тел.: 0888 338 809 

6. „ДСП БИМЕКС“ 

ООД 

Регистрационен 

документ № 

08-РД-288-00 

04.11.2015г. Плевен община Тетевен, гр. 

Тетевен, кв. 

„Пладнището“ №4А 

ПИ 72343.502.5051 

гр. София, р-н Лозенец, 

бул. „Христо 

Смирненски“ №30 

Иван Красимиров Димитров – 

управител 

тел.: 0887 870 513 

ел. поща: indo@bimex-bg.com 

7. „ЯВОР ДД“ ЕООД Регистрационен 

документ № 

08-РД-160-01 

12.05.2015г. Плевен град Тетевен, 

ул. „Бели Вит“№44 

град Тетевен, 

ул. „Бели Вит“№44  

Димитър Дебеляшки – 

управител 

Валентин Искров –счетоводител 

тел.: 0879 596 816 

ел. поща: iavordd@abv.bg 
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8. „ХАРМОНИЯ-ТМ“ 

АД 

Регистрационен 

документ № 

08-РД-234-00 

19.05.2014г. Плевен гр. Тетевен, 

ул. „Вършец“№30 

град Тетевен, 

ул. „Вършец“№30 

Иван Иванов – управител 

тел.: 0678 25 95/96 

факс: 0678 55 95 

ел. поща: harmonia@mail.bg 

harmonia@teteven.com 

Валентина Димитрова – експерт 

„Човешки ресурси“ 

 

9. „ОЛИНА 2000“ АД Регистрационен 

документ № 

08-РД-294-00 

28.12.2015г. Плевен гр. Тетевен, кв. 

„Воловиите“, УПИ X-

54, кв. 5 и УПИ XII-54, 

кв.5 

гр. София, р-н „Овча 

купел“, ж.к. „Горна 

Баня“, ул. „Еделвайс“ 

№1А, бл.3, вх. А, ет. 3, 

ап.8 

Александър Цолов 

сл. тел.: 0887784918 

факс: 067853092 

ел. поща: olina2000@abv.bg 

mailto:harmonia@mail.bg
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 На територията на общината се намират три склада за съхранение на излезли от 

употреба ПРЗ, като и трите са разположени в бивши селскостопански дворове. 

Складовете се намират в с. Български Извор, с. Гложене и с. Голям Извор. 

 Складът за съхранение на ПРЗ в с. Български Извор се намира в двора на 

Земеделска кооперация ПУ „Изгрев – 96”, с. Български Извор. Помещението се намира 

в ПИ № 220008 с обща площ 0.358 dka, държавен поземлен фонд в м. „Голяма ливада”, 

с. Български Извор. Площта на склада е около 65 кв. метра. Отстояние от населеното 

място около 1 000 метра.  

Складът за съхранение на ПРЗ в с. Гложене се намира в ПИ №307001, мах. 

„Могиля”, в двора на бившето ТКЗС „Мичурин”, с. Гложене. Имота е държавен 

поземлен фонд с площ 0.464 dka. Склада за съхранение на пестициди е с дължина 15.40 

метра и ширина 5.30 метра, или с обща площ от 81.62 кв. метра. Отстояние от 

населеното място - около 150 метра. 

Складът за съхранение на пестициди в с. Голям Извор се намира в стопанския 

двор на бившето ТКЗС в с. Голям Извор, в дясно от пътя Голям Извор-Ябланица. 

Сградата попада в УПИ І-1, кв.1 по плана на с. Голям Извор, земята е държавна 

собственост. Складът попада в пределите на стопански двор, като имота е общ, а само 

помещенията и терена се разпростират на около 0.400 dka. На терена съществуват две 

сгради: склад за отровни препарати с площ 24 кв. метра и склад за взривни материали с 

площ от 5 кв. метра(в тази сграда има само ПРЗ). Отстояние от населеното място – 

около 700 метра. 

В близост до трите склада на територията на община Тетевен няма 

водоизточници с важно регионално значение. 

Общото количество на излезлите от употреба, негодни препарати за растителна 

защита в трите склада е 5 050 kg. 

На всички складове на територията на община Тетевен са поставени указателни 

табели и знаци за опасност. Дворовете са с оградени с телени мрежи, всички порти и 

врати са заключени с катинари. Прозорците и вратите на складовете са обезопасени с 

метални решетки или са зазидани. Няма наличие на физическа и техническа 

охрана(камери). С поставянето на катинари и зазиждането на част от вратите и 

прозорците, считаме че сме ограничили достъпа до складовете. Районите около 

складовете и дворовете се почистват два пъти в годишно от треви и храсти с цел 

намаляване на възможностите за възникване и разпространение на пожари. 

Извършвани са текущи ремонти на покривите на сградите и оградите около складовите, 

до колкото позволяват финансовите средства на общината.  

Община Тетевен нееднократно е търсила възможност за финансиране на проекти 

за обезвреждане на излезли от употреба ПРЗ.  

Липсата на финансови средства е основната причина да не се реализират 

проекти за обезвреждане на излезли от употреба ПРЗ на територията на община 

Тетевен. 

Взети са предвид само този тип индустриални неопасни отпадъци, които се 

депонират на общинското депо за ТБО. 

Няма налична информация относно събирането на опасни отпадъци от 

домакинствата на територията на общината до 2018 г. През 2019 г,  община 

Тетевен за първи път сключва договор за събиране на опасни отпадъци от 

домакинства.  

3.8.1.3.1 Опасни отпадъци от промишлеността  

Промишлените опасни отпадъци се управляват от отделните предприятия. 
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Отпадъците, като отработени масла и излезли от употреба стари автомобили, се 

управляват от частни компании, които са лицензирани за изпълнение на дейности по 

събиране и рециклиране. Контролът над тези компании не е в правомощията на 

общината. 

Съгласно Доклада за състоянието на околната среда за 2018 г. на РИОСВ-

Плевен, голям брой фирми на територията на РИОСВ Плевен извършват изгаряне на 

дървесни 

отпадъци и слънчогледова люспа с оползотворяване на енергията за производствени 

нужди и отопление – като от община Тетевен са: „Хармония ТМ” АД гр. Тетевен,  

„Явор ДД” ЕООД гр. Тетевен (чрез изгаряне на дървесни отпадъци) и  “Олина 2000” 

ООД гр. София, пл. гр. Тетевен (изгаряне на слънчогледова люспа). 

 

От дейностите на съответните производствени обекти се генерират съответните 

производствени отпадъци, които биват  управлявани, съгласно условията, поставени в 

издадените  Разрешителни или респективно регистрационни документи по чл.35 от 

ЗУО от РИОСВ-Плевен на следните  фирми: 

 

 „Бончев Демонтаж“ ЕООД с издадено разрешително № 08-ДО-397-00 от 

03.09.2018 г.;  

 ДЗЗД „Екосорт Тетевен“ с издадено разрешително № 08-ДО-382-01 от 

25.08.2017 г.;  

 „Пако 17“ ЕООД с издадено разрешително № 08-ДО-281-01 от 

22.05.2019 г.; 

 „Феникс Репластик“ ЕООД  с издадено разрешително № 08-ДО-407-00 от 

09.09.2019 г.; 

 „Надин-комерс-456“ ЕООД с издадено разрешително № 08-ДО-358-01 от 

15.08.2017 г.; 

 „ДСП БИМЕКС“ ООД  с Регистрационен документ № 08-РД-288-00 от 

04.11.2015г.; 

 „ЯВОР ДД“ ЕООД с Регистрационен документ № 08-РД-160-01 от 

12.05.2015г.; 

 „ХАРМОНИЯ-ТМ“ АД Регистрационен документ № 08-РД-234-00 от 

19.05.2014г. 

 „ОЛИНА 2000“ АД Регистрационен документ № 08-РД-294-00  от  

28.12.2015г. последната не работи от три години, което се потвърждава 

при извършените проверки от община Тетевен. 

3.8.1.4 Отпадъци от опаковки 

С разделното събиране на отпадъци и с цел рециклиране, и други форми на 

оползотворяване може да се постигне значително намаляване на количеството на 

депонираните отпадъци, което ще доведе до удължаване на полезния живот на 

регионалното депо за отпадъци и до съкращаване на разходите за събиране и 

обезвреждане  на отпадъците. Освен това през последните години с приемането на 

европейското законодателство все повече се  засилват законодателния и обществения 

натиск за въвеждане на системи за разделно събиране с нормативно регламентирани 

количества отпадъци, които трябва да бъдат рециклирани и оползотворени. 

За част от тези отпадъци националното законодателство изисква прилагането на 

принципът „замърсителят плаща”, при който разходите се поемат от производителите 

на продукта, от който се образуват отпадъците, но за останалата част липсват 

нормативно установени механизми на финансиране. За редица отпадъци съществуват 
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забрани за депониране, което налага тяхното отделяне от общия отпадъчен поток и 

намиране на алтернатива за оползотворяването или обезвреждането им. 

През март 2007 г. е въведена система за разделно събиране на отпадъците. На 

22.07.2012 г. е подписан нов договор между Община Тетевен и фирма „Еко Пак 

България” АД за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които кореспондира с 

влезлия в сила на 13.07.2012 г. нов Закон за управление на отпадъците. Поставени са 

контейнери на организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Системата 

обхваща две населени места на общината – гр. Тетевен и с. Рибарица. Обособени са 46 

точки с по три контейнера за разделно събиране – жълт контейнер – за пластмаса и 

метал; син контейнер – за хартия и картон и зелен контейнер – за стъкло. 

Контейнерите се обслужват съгласно следния график: 

гр. Тетевен 

- сини контейнери –  три пъти месечно; 

- жълти контейнери – два пъти месечно; 

- зелени контейнери –  един път месечно. 

 с. Рибарица 

- сини контейнери –  два пъти месечно; 

- жълти контейнери – два пъти месечно; 

- зелени контейнери –  един път месечно 

През 2015 година са събрани следните количества отпадъци от опаковки:  

 стъкло –  6,560 тона; 

 хартия –  24,820 тона; 

 пластмаса –  12,120 тона 

Общо събрани отпадъци от опаковки за 2015 г. –  43,500 тона. 

Разделно събраните отпадъци от опаковки се транспортират до площадка за 

сортиране. Събраните отпадъци се сортират на отпадъци от опаковки и отпадъци, които 

не са опаковки. Следва сортиране на годни и негодни за рециклиране, като годните за 

рециклиране отпадъци от опаковки се сортират по вид и материал. 

Община Тетевен продължава да си сътрудничи с организацията по 

оползотворяване „Еко Пак България” АД за осъществяване на разделното събиране на 

отпадъци от опаковки. Както се спомена, системата по разделно събиране все още 

обхваща двете населени места на общината – гр. Тетевен и с. Рибарица. В началото на 

2018 г,, непроменени остават обособените 46 точки с по три контейнера за разделно 

събиране – жълт контейнер – за пластмаса и метал; син контейнер – за хартия и картон 

и зелен контейнер – за стъкло. Всички контейнери са от затворен тип - нови модерни 

контейнери тип „Иглу“, които не позволяват изваждане и разпиляване на отпадъците. 

  През 2018 г. са събрани следните количества отпадъци от опаковки:  

 стъкло –  10 280 килограма; 

 хартия –  8 050 килограма; 

 пластмаса –  3 769 килограма; 

 Общо събрани отпадъци от опаковки за 2018 г. –  22 099 килограма. За  

сравнение през 2017 г са събрани –  11 509 килограма. Увеличението на събраните 

отпадъци е почти двойно спрямо 2017 г. и се дължи най-вече на разделните отпадъци 

от стъкло, които през 2017 г. са с нулев показател. Причината за това е, че през 2017 г. 

нямаше търсене на стъклени отпадъци от страна на производителите на стъклен 

амбалаж, поради насищане на пазара от внос, докато през 2018 г. търсенето на местна 

суровина се е увеличило многократно. Наблюдава се увеличение на събраните 

отпадъци от хартиени и картонени  опаковки с 929 кг. и намаление на събраните 

отпадъци от пластмасови опаковки с 419 кг. 
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По настояване на ръководството на Община Тетевен и в резултат на 

дългогодишната съвместна работа с „Еко Пак България” АД, в края на месец декември 

2018 г. започва поетапно разширяване на обхвата на системата за разделното събиране 

на отпадъци от опаковки на територията на Община Тетевен. В периода до 15 януари 

2019 г. са поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в селата 

Галата, Глогово, Градежница, Гложене и Български Извор. Поставени са следните 

точки  с по три контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в :   

 с. Галата – 6 точки; 

 с. Градежница – 5 точки, 

 с. Български Извор – 4 точки; 

 с. Глогово – 4 точки и 

 с. Гложене – 3 точки.  

Контейнерите се обслужват от началото на януари 2019 г. 

 

3.8.1.5 Отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми 

Управлението на отпадъците от батерии и акумулатори има две главни цели: 

- Екологична – защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез 

предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда; 

- Икономическа – оползотворяване материалите, заложени в конструкцията 

на отпадъците от батерии и акумулатори.  

,, Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която 

не може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или 

обезвреждане .  

За ефективно функциониране на системата за събиране на отпадъците от 

негодни батерии и акумулатори е необходимо предприемане на следните действия: 

 Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с тяхното 

неконтролирано обезвреждане. Необходимо е хората да бъдат запознати със 

значението на символите, използвани за маркиране, изискванията при отделяне 

на батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие в 

системите за събиране. 

 Прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба. 

 Осигуряване и поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба 

портативни батерии и акумулатори, като се спазва нормативните изисквания. 

 Предаване на отпадъците от батерии и акумулатори на фирма, притежаваща 

разрешително, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците. 

Община Тетевен има сключени договори за разделно събиране на отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба батерии и акумулатори и 

излезли от употреба МПС с фирма “Феникс-Инверс” ООД – Ловеч. Фирмата има 

площадка за събиране на изброените отпадъци, разположена в Индустриалната зона на 

гр. Тетевен на ул. „Вършец”. Също така имаме сключен договор за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки с „Еко Пак България” АД, като във връзка с него са 

разположени 46 пункта с по три броя цветни контейнери на територията на гр. Тетевен 

и с. Рибарица. За събирането на отпадъци от луминисцентни и живачни лампи имаме 

сключен договор с фирма „Бал Бок Инженеринг” АД, като събирането се осъществява 

чрез подаване на заявка към фирмата при събрано определено количество. 

3.8.1.5.1 Отработени масла 
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Задълженията на общината в това отношение се определят от „Наредба за 

отработените масла и отпадъчни нефтопродукти”, приета с ПМС №352/27.12.2012 г., 

ДВ бр.2/08.01.2013 г. 

Съгласно чл.39 ал.1 от Наредбата, кметът на общината съдейства за извършване 

на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването 

им за оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработени 

моторни масла на територията на общината и информира обществеността за 

местоположението и условията за приемане на отработените масла. 

Възможно в рамките на периода на прилагане на настоящата програма, 

организацията по оползотворяване да не прояви интерес тъй като количеството масла 

за чието оползотворяване е отговорна нараства незначително и е твърде вероятно 

целите заложени в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да бъдат постигнати чрез събиране на 

отработени масла от източници различни от бита или общини с по-голяма гъстота на 

населението. 

Независимо дали ще се сключи договор с организация по оползотворяване, 

следва да бъдат предприети следните мерки за осигуряване прилагането на 

законодателството за управление на отработени масла: 

 Идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла и 

обектите, в които се изкупуват отработени масла; 

 Определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и 

информиране на обществеността за това; 

 Въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води и в 

канализационните системи; 

3.8.1.5.2 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

Задълженията на общината се определят от „Наредба за излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване”, приета с ПМС №355/28.12.2012 г. 

Съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата, кметът на общината оказва съдействие на 

организациите по оползотворяване, като определя местата за разполагане на 

необходимите елементи на системата за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО. 

Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се 

осъществява, като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, 

лица, които изпълняват задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи 

документи по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, 

рециклиране или оползотворяване на отпадъци на територията на общината.  

В община Тетевен има три регистрирани площадки за дейности с отпадъци от 

ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от 

употреба гуми: „Марк-Ц-Цветан Василев - Кунка Иванова“; “Феникс-Инверс” ООД – 

Ловеч и „АДГ - 73“. 

Община Тетевен има сключени договори за разделно събиране на отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба батерии и акумулатори и 

излезли от употреба МПС с фирма “Феникс-Инверс” ООД – Ловеч. Фирмата има 

площадка за събиране на изброените отпадъци, разположена в Индустриалната зона на 

гр. Тетевен на ул. „Вършец”. За събирането на отпадъци от луминесцентни и живачни 

лампи община Тетевен има сключен договор с фирма “Бал Бок Инженеринг” АД, като 

събирането се осъществява чрез подаване на заявка към фирмата при събрано 

определено количество. 
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3.8.1.5.3 Опасни отпадъци от домакинствата 

През 2019 г,  община Тетевен за първи път сключва договор за събиране на 

опасни отпадъци от домакинства. В изпълнение на задълженията на общините по ЗУО, 

общината подписва договор № 207/06.03.2019 г. с фирма „БалБок Инженеринг“ АД, 

която има необходимите регистрационни документи по ЗУО за събиране, 

транспортиране и третиране на опасни отпадъци, в това число и опасни отпадъци от 

бита. В рамките на договора се осъществиха две събирания на опасни отпадъци от 

домакинства, чрез организиране на мобилен пункт в гр. Тетевен на 19.06.2019 г. и 

04.10.2019 г.  При организираните кампания са събрани: бои, масла и лепила  - 19,200 

kg, лекарствени продукти с изтекъл срок – 7,300 kg; луминесцентни тръби – 4,200 kg; 

опаковки, съдържащи опасни вещества – 4,800 kg. Във връзка с извършения ремонт на 

СУ „Г.Бенковски“ – Тетевен и по-специално на кабинета по химия, фирма „БалБок 

Инженеринг“ АД прие за последващо третиране опасни химични вещества с изтекъл 

срок, както следва: киселини – 15 kg; основи – 37 kg и разтворители – 3 kg. 

3.8.1.6 Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване 

Медицинските отпадъци имат някои по специфични характеристики и изискват 

специално третиране. Болничния отпадък може да носи зарази, поради което следва да 

бъде отделен от другите смесени отпадъци за се избегне заплахата за общественото 

здраве. В този отпадък се включват превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, 

лабораторни проби, използвани инструменти и системи, хирургически отпадъци и др. 

Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските 

заведения, в които се образуват. Към момента не функционира система за получаване  

на данни за точното количество образувани болнични отпадъци в общината. 

Болничните отпадъци на територията на общината се генерират основно от 

МБАЛ Тетевен “Доктор Ангел Пешев”.  

Отпадъците от МБАЛ Тетевен се предават на фирма „МЛ – България“ АД, гр. 

Пазарджик. 

3.8.1.7 Биоразградими отпадъци 

Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете и офисите, се 

състоят от „органични” или естествени материали. Тези материали след време се 

разграждат (“биоразградими”) по естествен път. Биоразградимите отпадъци се 

генерират при селскостопанската дейност в растениевъдството, животновъдството и от 

дейността на домакинствата. Имат предимно органичен състав и е необходимо да се 

третират в зависимост от условията на генерирането им по подходящ начин. Често 

срещани практики в общината е третирането на биоразградимите отпадъци да се 

осъществява по следните начини: 

 Използване на кухненски и градински остатъци за храна на животни; 

 Закопаване на хранителни и растителни отпадъци в почвата (задния двор или 

градината без последващо използване); 

 Натрупване на смесени купчини с оборска тор, растителни и хранителни 

отпадъци в полето (купчините не се обръщат,  но след около три години са 

годни (вече компостирани) за използване като подобрител на почвата); 

 Натрупване на смесени купчини с оборска тор (купчините не се обръщат след 

това, но след това компостираната оборска тор се използва като подобрител на 

почвата).; 

 Изгаряне на градински отпадъци и листа. 
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В Националната стратегия за намаляване на количествата депонирани 

биоразградими отпадъци са заложени конкретни мерки, които трябва да се 

предприемат по отношение на този вид отпадък.  

Предвид специфичния характер на отпадъците, образувани на територията на 

община Тетевен и значителното участие на зелените, градински и селскостопански 

отпадъци, образувани от домакинствата в определени периоди е необходимо да се 

предприемат действия в две посоки:  

 За въвеждане на фамилно компостиране с последващо използване на компоста в 

личните стопанства; 

 За въвеждане на система за разделно събиране и извозване на биоразградимите 

отпадъци от общината, след изграждане на регионална инсталация за 

компостиране/анаеробно разграждане от РСУО - Луковит. 

Компостирането на растителните отпадъци в мястото на образуването им е в 

синхрон с приетите принципи за управление на отпадъците. В този случай 

растителните остатъци не са отпадък, а изходна суровина за получаване на компост –

средство за подобряване качеството и плодородието на почвата. При реализацията на 

целите ще се кандидатства за финансово подпомагане от страна на ПУДООС и ОПОС. 

Обхващането на все по-голям брой семейства в системи за домашно 

компостиране е възможно чрез постоянно информиране на населението за 

възможностите за оползотворяване на биоразградимите отпадъци и предоставяне на 

контейнери за компостиране на семействата, които желаят да компостират 

биоразградимите си отпадъци. За отчитане на ефекта от тази мярка е необходимо 

предоставянето на компостери на отделните домакинства да бъде обвързано с 

изискване за своевременно представяне на информация от общините за постигнатите 

нива на намаление на биоразградимите отпадъци, постъпващи за депониране. 

Един от подходящите методи на биологично третиране, подходящи за условията 

на общината е анаеробното разграждане, при което се отделя биогаз за производство на 

енергия и компостирането (домашно и/или полево), при което произведения компост 

има възможност да се използва за рекултивация на нарушени терени, в земеделието, 

при озеленителни и възстановителни дейности при строителни проекти и др. 

В съответствие с Националния стратегически план общината следва да предвиди 

конкретни мерки за третиране на биоразградимите отпадъци с оглед намаляване 

количествата за депониране. Управлението на биоразградимите отпадъци включва 

събиране (разделно или със смесените битови отпадъци), анаеробно разлагане и 

компостиране, изгаряне и депониране. Екологичните и икономически ползи от 

различните методи на обработване зависят съществено от местните условия, като 

гъстота на населението, инфраструктура и климат, както и от наличието на пазари за 

свързаните с този процес продукти (енергия и компост). Изискванията към 

съоръженията и инсталациите за биологично третиране на биоразградимите отпадъци 

са регламентирани в Глава трета, раздел І от Наредба 8 от 24 август 2004 г. за условията 

и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Изискванията към 

площадките, на които могат да се разполагат съоръжения за биологично третиране на 

биоразградими отпадъци са посочени в Наредба 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, 

на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на 

отпадъци. 

Източници на растителни отпадъци са имотите със земеделско ползване извън 

регулация и дворните пространства на жилищните имоти. Задължение на всеки 

производител на земеделска продукция е да организира оползотворяването на 

растителните отпадъци. До настоящия момент не са изградени съоръжения и 
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инсталации за биологично третиране на растителните отпадъци на територията на 

общината. Съществува практика за биоразграждане на място в почвата, където попадат 

растителните отпадъци вследствие на обработка на земеделската земя. Често се прилага 

и изгаряне на изсъхнали растителни отпадъци от земеделието, срещу което се води 

борба - дейността противоречи на добрите земеделски практики, при които се 

използват различни методи за оползотворяване на органичните отпадъци.  

В съответствие с европейското и националното законодателство общините 

следва да предприемат мерки за поетапното намаляване на количеството на 

депонираните биоразградими отпадъци.  

Целесъобразно е за периода обхванат от настоящата програма да се планира на 

територията на общината да бъде изградена и една площадка за открито компостиране 

чрез разстилане на биоразградимите отпадъци на редове (по метода windrow). Това ще 

позволи да се предотврати депонирането на значителни количества биоразградими 

отпадъци при сравнително малки инвестиционни и експлоатационни разходи. 

Предлаганият метод на третиране на биоразградимите отпадъци използва се основава 

процеса био-деградация, който в естествени условия протича бавно, на повърхността на 

земята, при температурата на околната среда и предимно анаеробно. Естественото 

разлагане на органиката се ускорява като преработваният субстрат се събира на редове 

(т.нар. windrow), което позволява да се съхрани част от топлината отделяна от 

дейността на микроорганизмите, при което температурата нараства. Този ускорен 

процес именно е компостирането. Компостиране се разделя на 4 стадия: 1) мезофилен; 

2) термофилен; 3) изстиване; 4) съзряване. В процеса на био-деградацията органичният 

субстрат претърпява физично и химично превръщане с образуването на стабилен 

хумифициран краен продукт. Този продукт е ценен за селското стопанство като 

органичен тор и като средство за подобряване структурата на почвата. Важни 

параметри на процеса са отношението С/N и мултидисперсността на субстрата, 

необходима за нормалната аерация.  

За изграждане на съоръжението за компостиране се предвижда да се отдели не 

обработваема земя общинска собственост. Разположението на площадката трябва да е 

подбрано така, че де е лесно достъпно за всички населени места в общината и да 

отговаря на Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, както и на изискванията за 

отстояние от жилищните сгради в съответствие с Наредба № 7 на МЗ за хигиенните 

изисквания за здравна защита на селищната среда.  

При ефективно извършване на процеса на обръщане активната фаза може да 

приключи до 1 месец след което са необходими още около два месеца за изстиване и 

съзряване. Оборската тор и някои растителни отпадъци имат ниско съотношение С/N, 

висока влажност и лошо се подават на аерация. Те трябва да се смесват с твърд 

материал (пълнител) сорбиращ влагата, който обезпечава допълнителен въглерод и 

нужната за аерирането структура на сместа. Най-добрият пълнител се явява сламата, но 

може да се добавят листа, стърготини, трески, хартиени изрезки и др. В случай, че 

проекта се развива успешно ще се обсъдят и ползите от закупуване на оборудване за 

предварително раздробяване и пресяване на биоразградимите отпадъци. 

Поради големия дял на биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране 

от общото количество на битовите отпадъци прилагането на ефективна система за 

разделното им събиране ще доведе до съществено намаляване на разходите за 

транспортиране и обезвреждането на смесените битови отпадъци на регионалното 

депо. За събирането на отпадъците от малките населени места на общината не се 

предвижда въвеждането на система за събиране и извозване до съоръжението за 

компостиране. Биоразградимите отпадъци ще бъдат доставяни от домакинствата, срещу 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

300 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

което ще получават готов компост. Очаква се, че безплатното предоставяне на компост 

е достатъчен стимул за населението от селата за да отделят биоразградимите отпадъци 

от общия отпадъчен поток и по такъв начин да допринесат за намаляване на разходите 

за извозването на битовите отпадъци до регионалното депо.  

Освен за безвъзмездно ползване от жителите, които доставят биоразградими 

отпадъци за компостиране, за готовия компост ще се търси пазарна реализация в 

селското и горското стопанство и озеленяването или ще се ползва за наторяване и 

подобряване на почвата в общински паркове и градини, спортни площадки, нарушени 

терени и др 

Съгласно Националната програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС:  

 100% биоразградими са хранителните, хартиените, картонените, дървесните и 

градинските отпадъци; 

 20% от текстилните отпадъци; 

 25% от отпадъците от кожи  

В съответствие със Закона за управление на отпадъците чл.31 ал.1 т.2 – целта е 

най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите 

отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците изисква да се осигури 

съвместното постигане на следните регионални цели за разделното събиране и 

оползотворяване на битовите биоотпадъци:  

 До 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани през 2014 г.; 

 До 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани през 2014 г.; 

 До 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани през 2014 г.; 

Таблица 102  Цели на национално ниво за ограничаване количествата на 

депонирани биоразградими отпадъци 

 Допустими минимални 

стандарти на ББО - % 

Допустими минимални 

стандарти на ББО за жител на 

година /базова стойност 268 

кг/ж/г./  

2010 г.  75  224  

2013 г.  50  152  

2020 г.  35  109  

Източник: Ръководство за управление на био-отпадъците в България, МОСВ, 2011г. 

 

Съгласно Доклада за състоянието на околната среда на РИОСВ-Плевен за 2018 

г., в две населени места на територията на РИОСВ Плевен се работи по програми за 

домашно  компостиране, финансирани от ПУДООС, ,едното от които е: 

- с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч - Раздадени са 193 броя 

биокомпостера. 

Във връзка със стремежа за намаляване на количествата на отпадъците, които са 

с най-голям дял в общото количество отпадъци, през 2019 г.  в община Тетевен е 

разработен Анализ* разходи – ползи за въвеждане на системи за разделно събиране и 

оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, 

генерирани на територията на Община Тетевен. Анализът се използва за 

прединвестиционни проучвания, проектиране, изграждане и финансово обезпечаване 

на избраните икономически обосновани системи за управление на зелените и 
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строителните отпадъци в общината. Целта на анализът е да помогне на Община 

Тетевен при избора на икономически най-изгодните варианти за управление на двата 

вида отпадъци. Анализът разходи-ползи за  разделно събиране и оползотворяване на 

зелените и строителни отпадъци е прогностичен и е изготвен за 30-годишен период. 

Анализът разходи – ползи за въвеждане на системи за разделно събиране и 

оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, 

генерирани на територията на Община Тетевен е разгледан и приет с решение № 

1108/22.05.2019 г.  

 

Приети са Алтернативи за разделно събиране и оползотворяване на 

генерираните зелените и биоразградими отпадъци и на строителни отпадъци (те са 

представени в раздел СО) на територията на община Тетевен: 

 

Компостиране на зелените отпадъци на собствена общинска площадка в близост 

до ПСБО – Гложене * 

Предвижда се въвеждане на система за разделно събиране при източника, 

извозване и самостоятелно третиране на открита инсталация за компостиране с аеробно 

разграждане на зелените отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен.  

Собствената общинска площадка за компостиране ще бъде изградена на площ от 10 dka 

на терен до Претоварна станция – Гложене, част от Имот № 104008 в землището на с. 

Гложене, Акт за публична общинска собственост №2854 от 26.02.2013 г., с обща площ 

на имота – 45.912 dka.  

За въвеждане на системата за разделно събиране на зелените отпадъци се 

предвижда закупуване на 15 броя открити контейнери - 4 куб. метра. Те ще бъдат 

разположени на площадки във всяко от 12-те села на общината, две площадки в град 

Тетевен и един оборотен контейнер. За извозването на отпадъците ще бъде осигурено 

транспортно средство – автокран с платформа, което ще обслужва и 7-кубикови 

контейнери за разделно събрани строителни отпадъци. 

Целесъобразно е на територията на община Тетевен да бъде изградена една 

площадка за открито компостиране чрез разстилане на биоразградимите отпадъци на 

редове (по метода windrow). Това ще позволи да се предотврати депонирането на 

значителни количества биоразградими отпадъци при сравнително малки 

инвестиционни  

и експлоатационни разходи. 

Това е най-простата система. Тази система е подходяща само за зелени отпадъци 

(трева, сено, листа, дребни клони, храсти, цветя и други), но не и за биоотпадъци. 

Когато биоотпадъкът пристигне, замърсителите се отстраняват и се смесва с 

уплътняващ материал. След това отпадъкът се премества с лопата до площадката за 

компостиране и се правят редове с максимална височина 2 m и 6 m ширина. Материала 

се обръща най-малко на всеки 2 седмици, за да се създаде аерация. В по-малки 

инсталации обръщането се прави с лопата, а в по-големи – с машина за обръщане. 

Инвестиционните разходи за изграждане на собствена общинска компостираща 

инсталация са в размер на 394 200 лева, а оперативните за издръжка и експлоатация 110 

832 лева на година. 

3.8.1.8 Утайки от ПСОВ 

 На територията на община Тетевен към 2016 г. има две действащи ПСОВ - с. 

Гложене и с. Глогово.  

           Инсталации за третиране на утайки 
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Изградената ПСОВ в с. Глогово, общ. Тетевен има съоръжения за обезводняване на 

генерираната утайка. 

По принцип, очакваното количество утайки крие риск за околната среда и за 

здравето на хората, в случай че не бъдат намерени и приложени съответните решения 

за тяхното стабилизиране, съхранение и/или оползотворяване. Законът за водите 

предвижда в канализационните мрежи и пречиствателните станции за отпадъчни води в 

населените места да бъдат включвани отпадъчни води съобразено с технологията за 

третиране на утайките предвид по-нататъшното им оползотворяване или крайно 

обезвреждане. По отношение на съществуващата йерархия на възможностите, когато 

става въпрос за устойчиво развитие в дългосрочен план, рециклирането и материалното 

оползотворяване на отпадъците са за предпочитане пред изгарянето или 

обезвреждането им чрез депониране. В случая с утайките от отпадъчни води 

вариантите следва да се разглеждат, в зависимост от различните нива на замърсителите, 

патогенните организми и въздействието им върху хората и околната среда. 

 Съществуващите в момента възможни варианти за оползотворяване или 

окончателно обезвреждане на утайки от отпадъчни води могат да бъдат обобщени по 

следния начин: материално оползотворяване върху земеделска земя (при извършване 

на анализи за  доказване на безвредността им); рециклиране на фосфора; енергийно 

оползотворяване в термични процеси; обезвреждане/наземно депониране.  

 При директното оползотворяване на утайки в земеделието е възможно 

възникването на някои неудобства (емисии на миризми, възможни рискове за околната 

среда или нещо друго). От друга страна не бива да се забравя, че тази употреба зависи 

от земеделските стопани, които не са длъжни да приемат утайки, а и техните 

изисквания към качеството се променят според сезона. Очаква се нарастващите нужди 

от съвременно третиране на утайките, което да гарантира премахването на патогенните 

организми и контрола върху замърсителите, да доведат до използването на утайките 

върху земеделска земя само след тяхното предварително третиране, например 

компостиране и производство на висококачествен компост. Всички основни методи за 

третиране трябва да бъдат подробно разгледани по отношение на това дали са 

подходящи за предоставянето на устойчиво решение за управлението на утайките в 

конкретния случай. 

3.8.1.9 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с 

отпадъци 

Община Тетевен работи усилено за предотвратяване и намаляване на риска от 

стари замърсявания с отпадъци. 

През 2015 г. ръчно и механизирано са почистени 7 броя нерегламентирани 

сметища на територията на Община Тетевен.  Почистените замърсени терени са на 

територията на гр. Тетевен – 2 броя, в землището на с. Градежница – 2 бр. , в 

землището на с. Гложене – 1 брой, в централната част на с. Галата и в землището на с. 

Български Извор - 1 брой. Извършените дейности по почистване на локалните 

замърсявания са свързани с отнемане на битовите отпадъци с механизирана техника, 

натоварването им на камион, запръстяване на терена, разриване с булдозер и транспорт 

на отпадъците до общинското сметище в с. Гложене. За по-трудните терени се извърши 

ръчно почистване /оборка/ на разпилените отпадъци. Особено трудно бе почистването 

на речното корито на река Градежница в едноименното село, където бе замърсено 

речното корито от началото до центъра на селото – разстояние около 4 km. В с. Галата е 

почистено дере с дължина около 1.3 km от битови, строителни и растителни отпадъци. 

  На терените са поставени забранителни табели с размера на санкциите за 

нарушителите. Извършени са 24 проверки на почистени нерегламентирани сметища, 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

303 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

при които не са установени нарушители. В част от случаите се наблюдават повторно 

замърсяване на терените, като извода е, че обикновено замърсяването става в тъмната 

част на деня и/или в почивните дни. 

През 2016 г. ръчно и механизирано са почистени 3 броя нерегламентирани 

сметища на територията на Община Тетевен.  Почистените замърсени терени са на 

територията на гр. Тетевен – 2 броя, в землището на с. Гложене – 1 брой. Извършените 

дейности по почистване на локалните замърсявания са свързани с отнемане на битовите 

отпадъци с механизирана техника, натоварването им на камион, запръстяване на 

терена, разриване с булдозер и транспорт на отпадъците до общинското сметище в с. 

Гложене. 

  На терените са поставени забранителни табели с размера на санкциите за 

нарушителите. Извършени са 24 проверки на почистени нерегламентирани сметища, 

при които не са установени нарушители. В част от случаите се наблюдават повторно 

замърсяване на терените, като извода е, че обикновено замърсяването става в тъмната 

част на деня и/или в почивните дни.   

През 2017 г. са почистени и закрити са 6 (шест) броя нерегламентирани сметища 

на територията на гр. Тетевен, с. Гложене, с. Глогово, с. Градежница и с. Галата. 

Извършените дейности по почистване на локалните замърсявания са свързани с 

отнемане на битовите отпадъци с механизирана техника, натоварването им на камион, 

запръстяване на терена, разриване с булдозер и транспорт на отпадъците до Претоварна 

станция за битови отпадъци в с. Гложене. 

  След почистването, , на терените са поставени забранителни табели с размера 

на санкциите за нарушителите. Извършени са 24 проверки на почистени 

нерегламентирани сметища, при които не са установени нарушители. В част от 

случаите се наблюдават повторно замърсяване на терените, като извода е, че 

обикновено замърсяването става в тъмната част на деня и/или в почивните дни. 

През 2018 г. са почистени и закрити са 5 (пет) броя нерегламентирани сметища 

територията на гр. Тетевен – 3 бр., с. Гложене – 1 бр. и с. Галата – 1 бр. Извършените 

дейности по почистване на локалните замърсявания са свързани с отнемане на битовите 

отпадъци с механизирана техника, натоварването им на камион, запръстяване на 

терена, разриване с булдозер и транспорт на отпадъците до Претоварна станция за 

битови отпадъци в с. Гложене. 

  След почистването, също така на терените са поставени забранителни табели с 

размера на санкциите за нарушителите. Извършени са 24 проверки на почистени 

нерегламентирани сметища, при които не са установени нарушители. В част от 

случаите се наблюдават повторно замърсяване на терените, като извода е, че 

обикновено замърсяването става в тъмната част на деня и/или в почивните дни. 

През 2019 г. са почистени и закрити са 11 (единадесет) броя нерегламентирани 

сметища територията на гр. Тетевен – 3 бр., с. Гложене – 5 бр. и с. Български извор – 3 

бр. 

В изпълнение на задълженията на кметовете на общини, съгласно чл.19, ал. 3, т. 

15 от Закона за управление на отпадъците за организиране, почистването на 

нерегламентирани сметища и във връзка с Докладна  с вх. № 75/21.03.2019 г. за 

наличието на замърсени терени на територията на Община Тетевен и възлагателно 

писмо с изх. № Писмо-1004/22.03.2019 г. за почистване на сметищата до фирма 

„Чистота Тетевен“ ООД в периода от 26.03.2019 г. до 05.04.2019 г. бяха почистени 8 

(осем) нерегламентирани сметища. 

Почистването е осъществено и във връзка с получено писмо с изх. № 

848/11.02.2019 г. на Директора на РИОСВ – Плевен е отправено предписание за 

почистване и поддържане на чистотата на общинската пътна мрежа и прилежащите и 
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територии, както и почистването и поддържане на чистотата на речните легла в 

административните граници на населените места.  

Почистените замърсени терени на територията на Община Тетевен са следните: 

 с. Български Извор, м. „Боаза“ - Нерегламентирано сметище по пътя 

Боаза – Тетевен в дясно от пътя при спирката и при отбивка след първия завой - 

отпадъци от битов характер; 

 с Български Извор, м. „Боаза“ – Нерегламентирано сметище по пътя за 

с.Торос, на територията на бившия къмпинг – разпръснати битови отпадъци; 

 с. Български Извор - Нерегламентирано сметище по пътя за град Ловеч, 

на около 1.5 км вляво от пътя в посока Ловеч – Огромни количества битови, 

строителни отпадъци и торова маса; 

  с. Гложене - Нерегламентирано сметище в м.Асен – в ляво от пътя в 

посока м. „Боаза”, при  входа за гъбарника, ул. „Й.Врачев” – предимно строителни 

отпадъци от разрушаване на сгради и не голямо количество битови отпадъци; 

  с. Гложене - Нерегламентирано сметище вдясно от пътя Боаза – Тетевен 

– бивша Асфалтова база – пластмасови отпадъци от кабели, кутии от телевизори и 

малки количества строителни отпадъци; 

 с. Гложене - Нерегламентирано сметище вляво от пътя Боаза – Тетевен – 

бившата кариера – вляво от пътя – предимно отпадъци от строителство – тухли, 

мазилка, множество опаковки от строителни материали, кофи и изолация; 

 с. Гложене - Нерегламентирано сметище вдясно от пътя Боаза – Тетевен – 

в двора на бившето предприятие „Мрамор и гранит“ – голямо количество текстилни 

отпадъци – купчини със стари дрехи, облекла; 

 с. Гложене, м. „Байнов поток“ - Нерегламентирано сметище в близост до 

старо общинско сметище в м. Байнов поток – огромен обем битови отпадъци и 

строителни отпадъци.  

На посочените сметища бяха извършени следните дейности: 

- събиране и натоварване на отпадъците с багер и/или ръчно, разтоварване 

на отпадъците – около 144 m3 отпадъци; 

- превоз на отпадъците с тежкотоварни автомобили до Претоварна станция 

за битови отпадъци в с. Гложене –  18 курса до претоварна станция. 

- Подравняване/разриване/ на отпадъци – 1 280 m2 площ. 

Освен това във връзка с провеждане на кампании по почистване на битови 

отпадъци с помощта на фирмата за сметосъбиране и други фирми, разполагащи с 

багери са почистени още 3 броя нерегламентирани сметища на територията на гр. 

Тетевен – 2 бр. в кв. „Пладнището“ и 12 бр. в м. „Гечовото“ по пътя за с. Бабинци“. 

  На терените са поставени забранителни табели с размера на санкциите за 

нарушителите. Извършени са 24 проверки на почистени нерегламентирани сметища, 

при които не са установени нарушители. В част от случаите се наблюдават повторно 

замърсяване на терените, като извода е, че обикновено замърсяването става в тъмната 

част на деня и/или в почивните дни. 

Както беше споменато, община Тетевен има разработена Наредба за опазване на 

околната среда и управление на отпадъците на територията на община Тетевен. 

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет- Тетевен с Решение № 471 от 

26.09.2013 година. През 2018 г. Наредба за опазване на околната среда и управление на 

отпадъците на територията на община Тетевен е изменена и допълнена с Решение № 

885/30.08.2018 г. на Общински съвет – Тетевен. Приетите изменения са във връзка ЗИД 

на Закона за устройство на територията, с който се променя Закона за управление на 

отпадъците и с приета нова Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране 

на биоразградими отпадъци /обн. ДВ, бр.11 от 31.01.2017 г./, с новата Наредба за 
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управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали /обн. ДВ, бр.98 от 08.12.2017 г./, както и във връзка с практическото 

прилагане на разпоредбите при осъществяване на контрол от страна на Общинска 

администрация Тетевен. През 2019 г. е направено изменение на Наредба за опазване на 

околната среда и управление на отпадъците на територията на община.  Изменението е 

прието с решение № 1188/19.09.2019 год. на Общински съвет – Тетевен. 

В изпълнение на Наредбата за опазване на околната среда и поддържане на 

отпадъците на територията на община Тетевен, през  2019 г. са съставени 4 акта за 

установени административни нарушения и 3 наказателни постановления за определяне 

на размера на глобите и имуществените санкции. Осем наказателни постановления са 

изпратени в НАП за принудително събиране, съгласно изискванията на Закона за 

административните нарушения и наказания. Събрани са средства от наложени глоби за 

2019 г. са в размер на 50.00 лв. от съставените наказателни постановления. Съставените 

актове са за нарушение, свързани с нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, 

изгаряне на пластмасови отпадъци и др. 

Към момента, приблизително 100% от населението на община Тетевен е 

включено в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Постигната е 

по-голяма ефективност в почистването на обществени територии и места за отдих от 

отпадъци, както и предотвратяване образуването на нерегламентирани сметища, 

подобряване на жизнената среда, хигиенните условия и стандарта на живот. Община 

Тетевен е една от водещите по отношение на брой включено население в организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на територията на  област Ловеч. 

 През 2016 г. Община Тетевен има сключени договори с фирма „Еко-

Титан“ ЕООД: 

 1. Договор № 189 от 03.07.2006 г. с предмет „Сметосъбиране, 

сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

град Тетевен” със срок на изпълнение до 31.08.2016 г.  

 2. Договор № 416 от 28.12.2015 г. с предмет „Сметосъбиране, 

сметоизвозване и третиране на битови отпадъци на територията на 12-те население 

места на Община Тетевен“ със срок на действие до 26.08.2016 г.  

 След изтичането на горните договори Община Тетевен е сключен договор 

№ 428/26.08.2016 г. с „Чистота Тетевен“ ООД с предмет „Сметосъбиране, 

сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на 

територията на Община Тетевен“, със срок на действие 36 месеца считано от 26.08.2016 

г. в резултат на проведена обществена поръчка.  

Във връзка с горното и поради изтичане на срока на договор № 428/26.08.2016 г., 

Община Тетевен е сключила Допълнително споразумение № 1 от 23.08.2019 г. с фирма 

„Чистота Тетевен“ ООД за удължаване на срока на договора за с предмет 

„Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата за 

обществено ползване на територията на община Тетевен” на основание чл. 116, ал. 1, т. 

3 от ЗОП, до приключване на процедурата по обжалване и сключване на договор с 

избрания за изпълнител на поръчката. 

По новата обществена поръчка, открита с Решение № 3 от 28.02.2019 г. с 

предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата 

за обществено ползване на територията на Община Тетевен“ е заложено завишаване на 

броя на съдовете в някой населени места и увеличената кратност на събиране на битови 

отпадъци, което е илюстрирано в таблица в отчета  за изпълнение на ПУО за 2019 г. 

Контролът по изпълнението на дейностите по договорите през 2016 година е 

отразен чрез съставянето на 96 протокола за установяване на изпълнените задачи, 48 
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двустранни месечни протокола, 300 акта за извършена работа, 24 отчета за извършена 

работа и 54 ежеседмични протокола.  

Количества отпадъци в периода 2016-2019 г. 

Съгласно водената отчетност на общинското депо в с. Гложене и Претоварна 

станция за твърди битови отпадъци в с. Гложене, на територията на населените места в 

общината за 2016 г. са образувани общо 6033.72 тона битови отпадъци. Спрямо 

депонираните отпадъци от 2015 г., отпадъците са намалели с 2795.88 тона. Докато 

тенденцията през 2012 г., 2013 г.,2014 г. бе за увеличаване на обема на отпадъците, а 

през 2015 г за запазване на обема, то през 2016 обема на отпадъците чувствително 

намалява. Тенденцията за намаляване на обема на отпадъците е свързана с 

намаляването на населението на общината, както и ограничения капацитет на фирмите 

и предприятията на територията на община Тетевен през последните няколко години.  

Най - важната причина за отчетеното рязко намаляване на отпадъците за 2016 г. 

е въвеждането в експлоатация на Претоварна станция за битови отпадъци в с. Гложене 

и Регионално депо за битови отпадъци в гр. Луковит. С реализацията през 2015 г. на 

проекта за Регионално управление на отпадъците в регион Луковит и въвеждане в 

експлоатация през 2016 г. на Претоварната станция за битови отпадъци в с. Гложене и 

Регионалното депо за битови отпадъци на отпадъците в гр. Луковит се измерва точното 

тегло на отпадъците, тъй като и на двете съоръжения имат монтирани електронни 

везни. 

Съгласно проведените измервания на Претоварна станция за твърди битови 

отпадъци на община Тетевен в с. Гложене, през 2017 г. от населените места в общината 

са образувани 5533.22 тона битови отпадъци. Спрямо депонираните отпадъци от 2016 

г., отпадъците са намалели с 500.50 тона. 

Съгласно проведените измервания на Претоварна станция за твърди битови 

отпадъци в с. Гложене, на територията на населените места в общината са образувани 5 

875,14 тона битови отпадъци през 2018 г. Спрямо генерираните битови отпадъци през 

2017 г. - 5533.22 тона, през 2018 г. се наблюдава увеличение с 341.92 тона.  

 Завишеното количество на събраните през 2018 г. битови отпадъци от 

всички населени места на Община Тетевен, може да се обясни с няколко съществени 

причини: 

- Наводненията през юни – юли 2018 г., които причиниха щети на 

множество жилищни сгради на територията на общината. Това от своя страна доведе до 

увеличаването на отпадъците – изхвърляне на повредена покъщнина, дрехи, наводнена 

зимнина и др.  

- Продължаваща тенденция за увеличаване на дела на биоотпадъци 

/растителните отпадъци, животински отпадъци, градински, слама сено и др.), които се 

изхвърлят предимно в селата на общината. За съжаление тенденцията за увеличаване на 

отпадъците от селскостопанска дейност, които попадат в контейнерите за битови 

отпадъци се увеличава, въпреки възможностите за повторната употреба на тези 

отпадъци чрез например домашно компостиране, преработване във фуражи и др. 

- Увеличава се и дела на инертните отпадъци, попадащи в съдовете за 

битови отпадъци. Това са отпадъци от пепел, сгур, дребни строителни отпадъци, 

пясъци и др. Тези отпадъци, заедно с биоотпадъците се характеризират с най-голяма 

относително тегло спрямо останалите отпадъци и поради това се наблюдава и 

увеличаване на общото тегло на генерирани отпадъци от територията на Община 

Тетевен за 2018 спрямо 2017 г. 

- Тенденция по нарастване на броя на културни, спортни и туристически 

мероприятия в гр. Тетевен и останалите населени места. От много години не е имало 
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толкова наситен културен и спортен календар, изпъстрен с мероприятия, а това 

съответно води и до генерирането на повече битови отпадъци. 

Тенденциите на повишение на количествата са визуализирани в сравнителна 

таблица 87, раздел 3.8.1.1.1.(количества на генерираните битови отпадъци от 

населените места на Община Тетевен за 2017 г. и 2018 г.: 

Стремежът на общината трябва да е свързан с увеличаване на количеството на 

разделно събраните отпадъци, с което да се намали обема на депонираните на 

общинското сметище отпадъци. Неминуемо обема на смесените битови отпадъци ще 

спада поради новите изисквания за разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци, като отпадъци от опаковки, домакински и растителни отпадъци, строителни 

отпадъци и др. 

През 2016 г. се регистрира увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци, като през годината са събрани следните количества 

отпадъци от опаковки:  

- стъкло –  0 тона; 

- хартия –  7 389 килограма; 

- пластмаса –  3 484 килограма; 

 Общо събрани отпадъци от опаковки за 2016 г. –  10 873 килограма. 

През 2017 г. са събрани следните количества отпадъци от опаковки:  

- стъкло –  0 тона; 

- хартия –  7 321 килограма; 

- пластмаса –  4 188 килограма; 

 Общо събрани отпадъци от опаковки за 2017 г. –  11 509 килограма. В 

сравнение с 2016 г., когато са събрани 10 873 килограма, се наблюдава увеличаване с 

около 770 kg на рециклируемите  и подлежащи на оползотворяване отпадъци. 

През 2018 г. са събрани следните количества отпадъци от опаковки:  

- стъкло –  10 280 килограма; 

- хартия –  8 050 килограма; 

- пластмаса –  3 769 килограма; 

 Общо събрани отпадъци от опаковки за 2018 г. –  22 099 килограма. В 

сравнение със събраните през 2017 г., се наблюдава   почти двойно увеличение на 

събраните отпадъци, което се дължи най-вече на разделните отпадъци от стъкло, които 

през 2017 г. са с нулев показател. Причината за това е, че през 2017 г. е нямало търсене 

на стъклени отпадъци от страна на производителите на стъклен амбалаж, поради 

насищане на пазара от внос, докато през 2018 г. търсенето на местна суровина се е 

увеличило многократно. Наблюдава се увеличение на събраните отпадъци от хартиени 

и картонени  опаковки с 929 kg и намаление на събраните отпадъци от пластмасови 

опаковки с 419 kg. 

По настояване на ръководството на Община Тетевен и в резултат на 

дългогодишната съвместна работа с „Еко Пак България” АД, в края на месец декември 

2018 г. започва поетапно разширяване на обхвата на системата за разделното събиране 

на отпадъци от опаковки на територията на Община Тетевен. В периода до 15 януари 

2019 г. са поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в селата 

Галата, Глогово, Градежница, Гложене и Български Извор. Поставени са по 

съответните  точки с по три контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 

както следва:  в с. Галата – 6 точки; в с. Градежница – 5 точки, в с. Български Извор – 4 

точки; в с. Глогово – 4 точки и в с. Гложене – 3 точки. Контейнерите се обслужват от 

началото на януари 2019 г. 

През 2019 г. са събрани следните количества отпадъци от опаковки:  

- хартия и картон –  9 319 килограма; 
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- пластмаса –  3 887 килограма; 

-           стъкло –  7 490 килограма; 

Общо събрани отпадъци от опаковки за 2019 г. –  20 696 килограма. В сравнение 

през 2018 г са събрани 22 099 kg, а през 2017 –  11 509 kg. Запазва се тенденцията за 

увеличаване на разделно събраните отпадъци от опаковки спрямо образуваните 

количества през 2017 г., макар че през 2019 г. се наблюдава намаление на събраните 

отпадъци с 1 403 kg, в сравнение с  количествата през 2018 г. Тенденцията се дължи 

най-вече на раздвижването в пазара, търсенето на отпадъчно стъкло. 

 За подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране 

и транспортиране на отпадъците община Тетевен има сключени договори за разделно 

събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба 

батерии и акумулатори и излезли от употреба МПС с фирма “Феникс-Инверс” ООД - 

Ловеч. Фирмата има площадка за събиране на изброените отпадъци, разположена на в 

Индустриалната зона на гр. Тетевен на ул. „Вършец”. Също така имаме сключен 

договор за разделно събиране на отпадъци от опаковки с “Еко Пак България” АД, като 

във връзка с него са разположени 46 пункта с по три броя цветни контейнери на 

територията на гр. Тетевен и с. Рибарица. За събирането на отпадъци от 

луминисцентни и живачни лампи е сключен договор с фирма “Бал Бок Инженеринг” 

АД, като събирането се осъществява чрез подаване на заявка към фирмата при събрано 

определено количество. 

Екологосъобразното обезвреждане на отпадъците е заложено в нормативните 

документи и международни Директиви за отпадъците, отразени изцяло в българското 

законодателство. 

За да се намали въздействието върху околната среда от депонирането на 

биоразградими общински отпадъци, Директива 1999/31/ЕС за състава на депонираните 

отпадъци, съдържа клауза за поетапно намаляване на количествата на депонираните 

биоразградими отпадъци. 

В общинската програма за управление на отпадъците са включени следните 

дейности за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците: 

  Закриване и рекултивация на съществуващото депо за ТБО; 

  Засилване прилагането на контрола върху неконтролирано изхвърляне и 

неконтролирано изгаряне на отпадъци и др. неконтролирани методи за 

обезвреждане на отпадъци; 

  Поетапно редуциране на количествата на биоразградимите отпадъци от общото 

количество на биоразградимите отпадъци, депонирани на депото; 

  Въвеждане на разделно събиране и третиране на зелените отпадъци; 

  Насърчаване на домашното компостиране; 

  Изграждане на открити площадки за събиране и компостиране на отделно 

събраните залени отпадъци от паркове и градини на територията на общините; 

 Изграждане на регионално депо, отговарящо на настоящите законови 

изисквания; 

 Изграждане на площадка за компостиране на регионалното депо. 

 Редуциране на обема на депонираните рециклируеми отпадъци чрез 

предварително сепариране и изграждане на центрове за рециклиране; 

 Осигуряване прием на широк спектър отпадъци, различни от обикновените 

домакински отпадъци, като например: опасни домакински отпадъци, отпадъци 

от електронно и електрическо оборудване, едрогабаритни отпадъци, градински 

отпадъци, строителни отпадъци от частни домове, рециклируеми материали и 

др. на регионалното депо; 

 Всички други фракции домакински отпадъци, като опасни отпадъци, ОЕЕО и 
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СО от домакинствата, които не се приемат от общинската система за 

сметосъбиране, ще бъдат приемани и сортирани в центъра за рециклиране, за да 

се гарантира, че отпадъците ще бъдат третирани в съответствие с целите на 

НПУО. 

Във връзка с постигане на добри резултати по  Оперативна цел 4: Нормативно 

регулиране и укрепване на административния капацитет на общинската администрация 

за управление на отпадъците е направено следното:  

Община Тетевен има разработена Наредба за опазване на околната среда и 

управление на отпадъците на територията на община Тетевен. Наредбата е приета на 

заседание на Общински съвет- Тетевен с Решение № 471 от 26.09.2013 година. През 

2018 г. Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на 

територията на община Тетевен беше изменена и допълнена с Решение № 

885/30.08.2018 г. на Общински съвет – Тетевен. Приетите изменения са във връзка ЗИД 

на Закона за устройство на територията, с който се променя Закона за управление на 

отпадъците и с приета нова Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране 

на биоразградими отпадъци /обн. ДВ, бр.11 от 31.01.2017 г./, с новата Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали /обн. ДВ, бр.98 от 08.12.2017 г./, както и във връзка с практическото 

прилагане на разпоредбите при осъществяване на контрол от страна на Общинска 

администрация Тетевен. 

В изпълнение на Наредбата за опазване на околната среда и поддържане на 

отпадъците на територията на община Тетевен, през  2018 г. са съставени 7 акта за 

установени административни нарушения и 6 наказателни постановления за определяне 

на размера на глобите и имуществените санкции. Четири наказателни постановления са 

изпратени в НАП за принудително събиране, съгласно изискванията на Закона за 

административните нарушения и наказания. Събрани са средства от наложени глоби за 

2018 г. са в размер на 50.00 лв. от съставените наказателни постановления. Съставените 

актове са за нарушение, свързани с нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, 

изгаряне на пластмасови отпадъци и др. 

От направения анализ, е видно, че община Тетевен управлява дейностите по 

отпадъците своевременно, планово и законосъбразно. 

3.8.1.10  Изводи, проблеми и устройствени изисквания към системата за 

управление на отпадъците 

Икономическите ограничения не дават възможност на Регионалното сдружение 

за управление на отпадъците – регион Луковит да изпълни всички мерки, необходими 

за достигане на индикативните регионални цели по отношение на възстановяване на 

ресурси и оползотворяване. Ще се постигнат следните цели: 

 Възстановяване на ресурсите: Първоначално 5% от смесените битови отпадъци, 

с нарастване на минимум 1% годишно общо до 10 – 12% (да се измерва теглото 

на материалите, заплатени от крайните потребители на материали за 

рециклиране); 

 Рециклиране чрез компостиране на общински зелени отпадъци в количества 

около 6 – 7% от количеството отпадъци, получено за депониране. 

Първоначалното общо ниво на рециклиране ще възлиза само на 10 – 12%. 

Наличен е потенциал за нарастване на количеството до около 20%, като се приема, че 

дейностите за повишаване на информираността ще доведат до удвояване на 

материалите, които подлежат на възстановяване и са разделени при източника, ако 

общините въведат разделно събиране и компостиране на градински отпадъци. 
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Компостирането на всички зелени отпадъци се оценява като достатъчно да 

поддържа нива на депониране на биоразградими отпадъци под 152 kg годишно на човек 

от населението, до 2020 г. Преди този етап трябва да се прилагат допълнителни мерки 

за намаляване, като задължително събиране на градински отпадъци и прилагане на 

компостиране, за да се покрие редуцирания лимит от 109 kg/жител, които ще влезне в 

сила. 

Ръководството на Община Тетевен е създало условия за разработване, 

документиране, внедряване и поддържане в Общинската администрация на 

Интегрираната система за управление /ИСУ/, изпълняваща изискванията на 

международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, и OHSAS 18001:2007. 

Международните стандарти са въведени в Община Тетевен от 2007 г. Въведен е 

стандарт ISO 14001:2015 за Управление на аспектите на околната среда. ISO 

14001:2015 определя изискванията към системата за управление на околната среда, 

която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на 

организациите да достигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с 

околната среда.  

Сертифицираните Системи за управление на околната среда по ISO 14001:2015 

минимизират риска от екологични инциденти. Ръководството на Община Тетевен 

отделя голямо внимание към процесите, дейностите, материалите и продуктите, които 

се използват. Поддържането на стандарта за управление на околната среда осигурява 

сигурност, че организацията знае и спазва законовите изисквания, относно околната 

среда. Ангажирани са всички нива в организацията чрез поставяне на цели и очаквани 

резултати и делегиране на отговорности. 

Чрез сертификацията по ISO 14001:2015 община Тетевен доказва и демонстрира 

своята отговорност за запазване на околната среда за следващите поколения. 

Наблюдението и измерването на основните характеристики помага на висшето 

ръководство да работи по-ефективно. Ефективният контрол и действията обуславят 

развитието на общината. Ежегодно се провежда преглед от ръководството, който 

осигурява нужната информация на висшето ръководство относно дейността на 

общината. Извършват се и вътрешни одити по отделните стандарти за качество, чрез 

които се следи за правилното функциониране на системата. Ежегодно се извършва 

външен одит от сертифициращата организация. 

На 17-18 юни 2019 г. е извършен контролен одит по стандартите за управление 

на качеството и околната среда от сертифициращата организация „Интертек“, като при 

одита не са установени несъответствия при прилагане на стандартите. 

 

3.8.2 Шум 

Съгласно нормативната уредба за шума контролната функция на общинската 

администрация е върху шума от битови и занаятчийски дейности. Производствения 

шум и шума от транспортния трафик се контролира от регионалните органи на МОСВ, 

M3 и МВР. 

Шумовото натоварване както в гр. Тетевен, така и в останалите населени места в 

общината е не по-маловажен проблем от останалите. Населените места с най-високи 

нива на шум са. 

 гр. Тетевен – най-голямо населено място; 

 с. Рибарица – главно поради курортния си характер; 

 с. Гложене (жилищата около околовръстния път) – на пътя към и от общинския 

център Тетевен; 
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 с. Български Извор – преминаващата основна пътна артерия за Северна 

България (пътя София – Варна). 

Характерна за шумовото натоварване на града и посочените села е денонощна и 

седмична цикличност. 

Наднормено излъчване на шум 

Няма актуални данни за наднормено излъчване на шум на територията на 

община Тетевен. При жалби на граждани за производствен шум, администрацията 

сезира компетентните органи; за шум при битови дейности – издава предписания за 

спазване на нормативно установените изисквания. 

Източници на шум 

В град Тетевен, както и в селата е интензивен трафик, основен източник на шум 

са транспортните средства. Някои производства и човешки дейности в сферата на 

услугите също излъчват шум и създават дискомфорт у живущите около източника. 

За високите стойности на шумовите нива допринасят характерните особености 

на териториално – устройствените планове на града и другите населени места: 

 Липсата на околовръстни пътища, поради което целият транзитен моторен поток 

минава през населеното място; 

 Липсата на защитни “зелени екрани”; 

 Лошокачествена настилка; 

 Двустранно плътно застрояване по главните улици; 

 Големи наклони на някои улици; 

 Остарелият автомобилен парк. 

Население подложено на въздействие 

На негативното влияние на шума са подложени в най-голяма степен живеещите 

на главните улици на града, както и живеещите в близост до основните пътни артерии 

на общината. 

Предприети мерки 

Съгласно писмо на РЗИ с изх. №ЗК-01-1693/16.04.2015 г., в общината не е 

извършван мониторинг на шум в околната среда за съответствие с изискванията на 

Наредба №6/26.06.2006 г. за показатели на шума в околната среда, отчитащи степента 

на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шума в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шума и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, 

поради което не може да бъде направен анализ на акустичната обстановка.  

За намаляване на шума в градската среда, общинска администрация предприема 

действия по регулиране на движението чрез план за организация на движението в град 

Тетевен. 

3.8.2.1 Акустична обстановка  

Община Тетевен не е обременена с голямо шумово натоварване. Промишлените 

предприятия са изнесени извън населените места, по-голямата част от комунално-

битовия шум в община Тетевен се дължи на транспортния трафик. Той създава здравен 

риск особено в някои пунктове със значително натоварване и висок интензитет на 

МПС.   

 На територията на община Тетевен не се очакват проблеми свързани с 

осигуряване на нормална акустична обстановка за населението на общината. От 

санитарно-хигиенна гледна точка няма шумно работещи предприятия и силно развита 
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инфраструктура. Акустичното състояние на околната среда е в границите на 

допустимите норми.  

3.8.3  Радиационна обстановка и влияние от йонизиращи и 

нейонизиращи лъчения 

Съгласно писмо с изх. №ЗК-01-1693/16.04.2015 г. РЗИ Ловеч не разполага с 

данни за радиационната обстановка, състоянието и степента на замърсяване на почвата 

и въздуха на населените места в Община Тетевен.    

3.8.4 Рискове от природни бедствия  

На територията на община Тетевен има регистрирани процеси от природен 

характер. В Писмо от „Геозащита Плевен” ЕООД изх. №20/13.03.2007 година са 

представени становища на „Геозащита Плевен“ ЕООД, в резултат на извършени 

инженерно-геоложки огледи на съществуващи ерозионно-свлачищни деформации на 

територията на населените места в общината. Представени са техните характеристики и 

местоположение, както и мерките, които трябва да се предприемат, за да се отстранят. 

Във връзка с изпълнението на чл. 9, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, 

администрацията на община Тетевен е разработила планове за защита при свлачища и 

срутища, при земетресение, при наводнения, при възникване на полски пожари, при 

усложнена зимна обстановка и при ядрена и радиационна авария. 

В ОУПО трябва да се формулират изисквания към устройствения режим на 

рискови територии с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия. 

На територията на община Тетевен няма райони със значителен потенциален 

риск от наводнения  по чл. 146 г от ЗВ, но са се случвали такива събития в резултат  на 

обилните валежи, паднали на територията на Община Тетевен през м. юни и м. юли 

2018 г., макар, че Община Тетевен не попада в район със значителен потенциален риск 

от наводнения (становище - писмо с изх. №2939/15/12/2-17 г.   на БДДР-Плевен. 

3.8.4.1 Информация за възникнало наводнение на 23-24.07.2018 г. на 

територията на община Тетевен 

       В резултат на обилните валежи паднали на територията на Община Тетевен 

през м. юни и м. юли 2018 г. със Заповед № 470/ 24.07.2018г. на Кмета на Община 

Тетевен е обявено бедствено положение. Нанесени са  сериозни щети по уличната и 

пътната мрежа, електропреносната и водоснабдителната мрежа, прекъснат е достъпа до 

някои махали, разрушени са подпорни стени, активизирани са свлачищни процеси, 

наводнени са  жилищни и обществени сгради. Най-засегнати тогава от  природната 

стихия са гр. Тетевен, с. Гложене, с. Градежница, с. Глогово, с. Черни Вит и с. Голям 

Извор. Създалата се бедствена ситуация, предизвиква чувствителни затруднения за 

цялостното нормално функциониране на общината. За овладяване на ситуацията 

община Тетевен, заедно с ведомствата, ангажирани при преодоляване на бедствия и 

аварии, предприемат съответните аварийно-спасителни и неотложни възстановителни 

дейности.   Извършени са дейности по разчистване на уличната и пътната мрежа от 

нанесената скална и земна маса, както и от падналата дървесна растителност, изградени 

са защитни диги и заскаляване, извършена е частична корекция и почистване на 

коритата на реките. Изразходените от общината средства са възстановени с ПМС 

№212/04.10.2018 г. и № 260/28.11.2018 г. на обща стойност 93 016 лв. 

    За последващи възстановителни дейности са входирани шест искания за 

финансиране на дейности по възстановяване на инфраструктура за общо 33 обекта, от 

които 11 обекта са подадени с КСС и 22 обекта - с проектни предложения, на обща 
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стойност 6 176 502 лв. Същите предстои да бъдат разглеждани в Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към МС. 

 

3.8.5 Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 

Състоянието на средата се определя от измененията настъпили в основните 

нейни параметри, следствие от човешката дейност – замърсяване на атмосферата, 

водите и почвите с производствени и битови вредности от дейността на транспорта, 

акустично натоварване на средата, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, проблемите с 

третирането на отпадъците.  

Основните проблеми, резултат от антропогенната дейност са:  

 Високите нива на шума – резултат от функционирането на транспорта и отделни 

точкови източници; 

 Замърсяването на атмосферата от линейни (транспорт) и точкови 

(производствени и битови) източници. 

 Йонизиращи и не йонизиращи лъчения. 

Съществуващите, екологични и здравно-хигиенни проблеми в голяма степен се 

дължат на:  

 Преминаване на производственият сектор към по-евтини технологии за 

снабдяване с топлоенергия, съпроводени с по-високи емисии в атмосферния 

въздух. 

 Липса на финансови средства в производствения сектор за опазване качеството 

на атмосферния въздух. 

 Липса на финансови средства за осъществяване на инфраструктурни и 

благоустройствени проекти за опазване качеството на атмосферния въздух; 

 Продължаващ процес на подценяване на ролята на зелената система и 

хаотичното усвояване на земеделски земи за производствени нужди.  

Посочени са зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут. 

Към тази категория се отнасят зони, които по силата на съответни наредби, следва да 

бъдат взети под внимание в процеса на планиране. Зоните и обектите със специфичен 

санитарно-охранителен статус са всички водоснабдителни съоръжения за питейно-

битово водоснабдяване, помпените станции за канални води, ГПСОВ, гробищни 

паркове, депа за отпадъците, кариерите, автосервизи, автогари, гари и летища и много 

други. 

Съществуват здравно-хигиенни рискове и в кварталите, където обитава 

предимно население от ромски произход, които имат недостатъчно ефективни 

водопровод и канализация, инфраструктура, изградени типови постройки и 

възможности за поддържане на необходимата хигиена. Съществуват реални 

инфекциозни рискове (вирусен хепатит, морбили и др.), също така стоят на преден план 

и проблемите с битовите отпадъци и по-специално нерегламентираното им изхвърляне, 

което може да засегна и живеещото в съседство население. Здравен проблем 

представлява замърсяването на атмосферния въздух в жилищните зони с азотни и серни 

диоксиди, вещества с общо системен токсичен ефект. Значение имат замърсителите със 

сензибилизиращо действие (органични частици, алдехиди, феноли, сажди и катрани). 

 Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на 

околната среда и представлява полето на гама-лъчите, в което се намират всички живи 

организми на Земята. Източници на това йонизиращо лъчение са  вторичното космично 

лъчение и естествените радионуклиди, намиращи се в атмосферния въздух, почвите, 
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водите, храните и човешкото тяло. Измерваната величина е мощност на дозата на гама-

фона и е специфична за всеки пункт, област, регион.  

Данните за мощността на дозата гама-лъчение за страната се получават в реално 

време от 27 постоянни мониторингови станции на Националната автоматизирана 

система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон (НАСНКРГФ), 

администрирана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). 

Автоматизираната система осигурява оперативна информация в случай на 

инцидентно повишаване на радиационния фон, както при ядрена авария на територията 

на страната ни, така и при трансграничен пренос на радиоактивно замърсяване. 

Системата обезпечава с данни в реално време Аварийния център на Агенцията за 

ядрено регулиране и Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” 

към Министерството на вътрешните работи, с което се осигурява възможност, в случай 

на радиационна авария, да се приложат своевременно подходящи мерки за защита на 

населението и околната среда. 

През 2015 г. в рамките на националната мрежа за радиационен мониторинг на 

околната среда, от Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС са взети общо 121 бр. 

проби за измерване на радиационен фон и атмосферна радиоактивност, на територията 

на Плевенска, Ловешка, В. Търновска и Габровска област. През 2015 година са 

извършени 101 бр. измервания на радиационния γ (гама) фон. Не са установени 

превишения за характерните за съответните райони фонови стойности. За съдържание 

на радионуклиди в атмосферния въздух  са взети и изследвани 15 бр. проби. Не е 

регистрирано повишено съдържание на природни или техногенни радионуклиди в 

изследваните проби, в сравнение с характерните за съответните райони стойности.  

Радиационната обстановка на територията на град Тетевен се следи от 

оперативен дежурен при Община Тетевен. Три пъти дневно с рентгенометър-

радиометър РР-51М се измерва бета и гама лъчение, отчитани в Р/час. Нормалният 

гама-фон за България е около 0,030 мР/ч. За гр. Тетевен показанията варират 0,020 – 

0,025 мР/ч. 

Няма данни за нейонизиращи лъчения и влияние върху хората и околната среда. 

ИЗВОДИ по отношение здравно-хигиенните аспекти на околната среда на 

територия на община Тетевен: 

 Акустичната обстановка във всички селища на община Тетевен е 

благоприятна. Периодичното движение на МПС-та не може да се приеме за друга освен 

като обичайна характеристика на шума, съобразно вида на двигателя им. 

  Рисков фактор е евентуалното възникване на точкови източници на шум 

под формата на работилници или ателиета за услуги в рамките на регулация, 

генериращи шум над пределно допустимите норми. 

 Радиационният гама фон в областта, в частност и в община Тетевен е в 

границите на характерните за страната фонови стойности.  

 Не са наблюдавани повишавания на специфичните активности на 

естествени и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух. 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

315 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

4 Съществуващите екологични проблеми, установени на 

различно ниво, имащи отношение към плана или 

програмата, включително отнасящите се до райони с 

особено екологично значение, като защитените зони по 

Закона за биологичното разнообразие 

Съществуват и са  разкрити екологични проблеми на територията на общината в 

голяма степен се дължат на:  

 Лошата настилка и лошото състояние на пътищата; 

 Преминаване на автомобилния трафик през населените места; 

 Преминаване на производственият сектор към по-евтини технологии за 

снабдяване с топлоенергия, съпроводени с по-високи емисии в атмосферния 

въздух; 

 Липса на финансови средства за осъществяване на инфраструктурни и 

благоустройствени проекти за опазване качеството на атмосферния въздух; 

 Липса на финансови средства в производствения сектор за опазване качеството 

на атмосферния въздух. 

 Продължаващ процес на подценяване на ролята на зелената система и 

хаотичното усвояване на земеделски земи за производствени нужди; 

 Зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут, като: всички 

водоснабдителни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, помпените 

станции за канални води, ГПСОВ, гробищни паркове, депа за отпадъците, 

кариерите, автосервизи, автогари, гари и летища и много други. 

 Здравно-хигиенни рискове в кварталите, където обитава предимно население от 

ромски произход. 

Проблеми свързани с  превишения на приложимите норми за допустими 

емисии в контролираните обекти, разположени на територията на Тетевен: 
Съгласно представените в РИОСВ - Плевен протоколи от емисионни 

измервания, за периода 2012 - 2014 г. превишения на приложимите норми за допустими 

емисии в контролираните обекти, разположени на територията на община Тетевен, са 

регистрирани за 3 бр. горивни инсталации (котли), стопанисвани съответно от “Олина 

2000” ООД, “Явор ДД” ЕООД и ЕТ „Димитър Дебеляшки” (за превишени норми за 

прах и въглероден оксид). На тези дружества са наложени санкции по Закона за 

опазване на околната среда. 

Контролираните обекти и показатели, приложимите НДЕ и констатираните 

превишения на нормите за подлежащите на мониторинг неподвижни източници на 

емисии на територията на Община Тетевен за периода 2012-2014 г., са представени в 

раздел 3.1.2.1 на настоящия доклад – таблица 26 (Списък на контролираните обекти - 

източници на емисии на територията на Община Тетевен, показатели за мониторинг и 

измерени нива на емисии, за периода 2012 - 2014 г.). 

Като основни проблеми при опазване КАВ в общината могат да се посочат: 

-  намаляване емисиите на прах и летливи органични съединения (в т.число 

интензивни миризми) от производство на дървени въглища по закрит способ (след 

приемане на нови специфични за дейността норми за допустими емисии) 

-  намаляване емисиите от трафика на автомобилния транспорт в общината 

(на азотни оксиди и въглероден оксид от ДВГ и уноса на прахови частици от пътищата) 

При липсата в региона на съществени действащи промишлени инсталации, 

дейностите на населението в урбанизираните територии, като основен потребител на 
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горива за отопление и за транспорт - в домакинствата и в обществения сектор, са 

основен източник на емисии на вредни вещества в атмосферни въздух - серни, азотни и 

въглеродни оксиди и прах. 

Проблеми на питейно-битовото водоснабдяване в община Тетевен: 

 Влошаване качеството на питейната вода при обилни валежи за зона с. 

Рибарица, гр. Тетевен и кв. Полатен, зона с. Български Извор и с. Галата; 

 Недостиг на питейна вода поради увеличено потребление и/или сериозни загуби 

при преноса й, типично за зона с. Рибарица, гр. Тетевен и кв. Полатен, за зона с. 

Гложене, зона с. Васильово, зона с. Черни Вит, зона с. Голям Извор, зона с. 

Градежница – с. Глогово, зона с. Български Извор и с. Галата, зона с. Малка 

Желязна; 

 Липса на достатъчни изравнителни обеми и разпределителни мрежи за 

равномерно разпределяне на питейната вода в зоната с. Рибарица и гр. Тетевен и 

някои от по-отдалечените квартали на града, зона с. Васильово, зона с. Черни 

Вит, зона с. Голям Извор, зона с. Градежница – с. Глогово; 

 Ограничен достъп до питейна вода в селата Бабинци и Дивчовото. „ВиК“ АД 

Ловеч не поддържа мрежи в посочените села, както и частично в с. Градежница. 

 Най- общо проблемите са свързани и с/със: 

 Урбанизацията; 

 Качество на живот на жителите в общината; нисък стандарт на средата за 

обитаване и отдих във вътрешността; 

 Запазване на културното и историческо наследство; 

 Опазване на защитените зони, биоразнообразието и запазване на 

местообитанията; 

 Зоните за спорт и екологичен туризъм, СПА-туризъм и всички подходящи 

форми на алтернативен туризъм. 

 Без прилагане на ОУП ще се забави икономическото развитие на общината, ще 

се пропуснат ползи за финансиране и допълнителни инвестиции, както и усвояване на 

средства от Европейския съюз, респективно – подобряване условия на труд, 

повишаване качеството на живот, здравословният начин на живот, запазване 

интересите на развитие на общината, респективно осигуряване на приятна околна 

среда, запазване на богатата природа на основата на устойчиво управление на околната 

среда. 

Проблеми свързани с обществената активност на аселението, със социално-

икономическите условия и риска от обезлюдяване 

 Съществуват основни проблеми на общината като нарастващ риск от 

обезлюдяване и спад на обществената активност на местното население. 

Общината е застрашена от ограничаване и дори прекратяване на 

селскостопанската дейност, което вероятно може да доведе до изменения в 

ландшафта и екосистемата. Наличието на тези основни проблеми води до 

ограничаване в значителна степен потенциала за развитие на селищата. На тази 

основа приоритетите на националните, областни и общински стратегии, планове 

и политики трябва да бъдат насочени към стабилизиране и към създаване на по-

добри икономически и социални условия за живеене, спиране на 

емиграционните и вътрешнообщинските миграционни процеси, стимулиране на 

раждаемостта, разкриване на нови аграрно-индустриални мощности и работни 

места, повишаване на атрактивността за бизнес инвестиции и механичен 

прираст. 
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 Мерки, имащи отношение към плана за решаване на проблемите с такъв 

характер са: 

 Недопускане на непрекъсната урбанизация и разрастване на урбанизираните 

територии за сметка на ценни земеделски земи; 

 Изключване възможността за замърсяване над допустимото на повърхностните 

и подземните води с непречистени отпадъчни води; 

 Осигуряване и подходящо устройване на буферни зони около защитените 

територии; 

 Териториална организация на зелените площи (естествени и култивирани) с 

оглед изпълнение на изолационни и защитни функции; 

 Приоритетно развитие и използване на възобновяеми енергийни източници. 

4.1 Планове и проекти с екологично значение на територията на 

община Тетевен 

С цел разрешаване на съществуващите екологични проблеми са проведени 

процедури  по ЕО, ОС и ОВОС на следните екологични проекти: 

В рамките на Национална Кампания “Чиста околна среда” – конкурс пролет 

’2013 г. са одобрени за финансиране много проекти за територията на община Тетевен.  

Проектите са реализирани и изпълнението им е завършено до 30.11.2013 г., 

а именно: 

- „Подобряване централното селищно пространство и зелени площи за отдих в 

с. Рибарица“, от националната кампания „Чиста околна среда“ – Кметство Рибарица, 

финансиран от ПУДООС, проектът е изпълнен; 

- „Изграждане зона за отдих в с. Голям Извор, община Тетевен“, от 

националната кампания „Чиста околна среда“ – Кметство Голям Извор, финансиран от 

ПУДООС, проектът е изпълнен. 

През 2013 г. на най-ранен етап (проведени процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са 

идентифицирани следните общински проекти и инвестиционни предложения, 

някои от  които са изпълнени: 

 Пристройка към сграда на детска градина (салон за физкултура и занималня) и 

строеж на ограда изцяло в УПИ ІХ с плътност 0,6 m; 

 Изменение на ИП Проект за строителство, реконструкция и рехабилитация на 

ВиК мрежа и съоръжения в с. Глогово, общ. Тетевен – Изпълнена мярка; 

 Реконструкция, обновяване и доизграждане на част от уличната мрежа, 

тротоари, улично осветление и площадно пространство – с. Рибарица; 

 Рехабилитация на общински път Градежница – Глогово, общ. Тетевен, от km 

0+000 до km 10+600; 

 Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация в с. Градежница; 

 Рехабилитация на местен път Тетевен – Бабинци, общ. Тетевен от km 0+000 до 

km 12+200; 

 Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация в с. Глогово; 

 Ремонт и реконструкция на тротоар, разположен от северната страна на ул. 

„Юото Пеев“ О.Т. 17 до О.Т. 34 по РП на махала Асен, с. Гложене; 

 Ремонт и реконструкция на тротоар, разположен от южната страна на ул. „Юото 

Пеев“ О.Т. 17 до О.Т. 34 по РП на махала Асен, с. Гложене; 

 Ремонт на площадка за спортна дейност в двора на ОУ „Христо Ботев“, с. 

Глогово; 
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 Ремонт на площадка за спортна дейност в двора на ОУ „Георги Бенковски“, с. 

Галата; 

 Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни 

центрове в община Тетевен – Информационен център – общ. администрация гр. 

Тетевен; 

 Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни 

центрове в община Тетевен – Информационен център – кметство с. Рибарица; 

 Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни 

центрове в община Тетевен – Информационен център – кметство с. Глогово; 

 Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни 

центрове в община Тетевен – Информационен център – кметство с. Градежница; 

 Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни 

центрове в община Тетевен – Информационен център – кметство с. Б. Извор; 

 Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни 

центрове в община Тетевен – Информационен център – кметство с. Галата; 

 Възстановяване на стоманобетонен мост над река Бели Вит по улица с О.Т. 40-

38 по ПУП на с. Рибарица; 

 Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: 

“Довеждащ път до ПСОВ, с. Глогово”; 

 Изменение на ИП за проект за интегриран воден цикъл на с. Глогово. 

 

 Към тях могат да се добавят и следните проекти за 2018 – 2019 г. 

реализирани по „За чиста околна 2018 – 2019 г.“, финансирани от ПУДООС, които 

създават по-добри здравно-хигиенни условия за децата в детските градини и училищата 

и спомагат да се изгради и по–голяма култура спрямо запазване богатството на 

природата: 

 Проект  „Изграждане на детска площадка в кв. Заводна в с. Рибарица, общ. 

Тетевен”, финансиран по Националната кампания „За чиста околна среда – 2018 

г.”, от ПУДООС към МОСВ. Проектът е на стойност 9 981,50 лв. По време на 

проекта се изгради детска площадка в квартал „Заводна”, с. Рибарица в 

общински терен. Поставено е стоманобетонна ограда и порта, с което е отделена 

детската площадка от спортния терен намиращ се в близост. 

  Проект ,,От любов към природата“, ОУ ,,Васил Априлов“ с. Градежница, общ. 

Тетевен е финансиран по Кампания ,,Чиста околна среда“ – 2018 г., по ПУДООС 

и е на стойност 4 982,46 лв.   В двора на училището се извърши облагородяване 

на земните площи  и се изгради еко-среда с изнесена класна стая и кът за отдих, 

с което да се изгради и по–голяма култура спрямо запазване богатството на 

природата. 

 Проект  „В двора ни любим искаме да учим, да играем, да творим и природата 

да съхраним ”, реализиран от ДГ „Детелина“, гр.Тетевен, финансиран по 

Национална кампания „За чиста околна среда – 2018 г.” от Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Проекта е 

на стойност 4999.00 лв. 

 Проект  „За чиста околна среда в село Гложене, община Тетевен”, финансиран 

по Националната кампания „За чиста околна среда – 2019 г.”, от ПУДООС към 

МОСВ. Проектът е на стойност 9 918,66 лв. По време на проекта се изгради 

детска площадка на центъра пред кметството със детска пързалка и ударо-  

поглъщаща настилка. 
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 Проект “Подобряване на дворното пространство на ОУ „Христо Ботев“, с. 

Глогово, община Тетевен”, финансиран по Кампания ,,Чиста околна среда“ – 

2019 г., по ПУДООС и е на стойност 4 998,00 лв.  При реализацията на проекта 

се осъществява почистване на терена в двора на училището между основната 

сграда и сградата на общежитието на ОУ „Христо Ботев“ в с. Глогово, където  се 

намира оформена зелена площ.  Площта на терена е  750 m2 разгъната площ. От 

тази площ затревена е 350 m2. Оформени са алеи с червени гранитни плочи с 

размери 400 m2. Първата дейност по проекта бе почистване на терена отпадъци, 

треви, храсти. Бяха почистени фугите от плочките от обраслата трева, като 

дейността се осъществи от ученици, под ръководството на учители. Следващата 

дейност бе демонтаж, изваждане на плочите, която се осъществи от родители-

доброволци и персонала на училището. Пренареждането на плочите и 

поставянето им на бетонна, здрава основа се осъществи от специализирана 

фирма изпълнител. Площта на алеите бе намалена до 200 m2, а останалите 200 

квадратни метра се затревиха, като по този начин  се увеличи зелената площ от 

350 на 550 m2. 

 

 

 

 

 

5 Цели на опазване на околната среда на национално и 

международно равнище, имащи отношение към плана и 

начинът, по който тези цели и всички екологични 

съображения са взети под внимание по време на 

изготвянето на плана  

5.1 Цели по опазване на околната среда, взети под внимание при 

изготвянето на ОУП и източника, в който са публикувани 

Във връзка с горепосочените проблеми на община Тетевен, с обща площ 69 759 ha, 

което е 16,8 % от площта на област Ловеч., имат съществено значение за изпълнение 

изискванията, както на националното, така и на общностното законодателство в 

областта на качеството на атмосферния въздух и на акустичната среда, които следва  по 

подобаващ начин да бъдат отразени в предвижданията на  новия ОУП на общината. а 

именно: 

- Директива 2008/50/Е0 относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист 

въздух в Европа; 

- Рамковата директива за водата 

5.1.1 Цели на опазване на околната среда на национално и 

международно ниво, имащи отношение към плана 

Глобалните предизвикателства свързани с околната среда изискват отговор и 

действия на международно, национално, регионално и местно ниво. 

Основните стратегически документи на Европейския съюз и ООН, имащи 

отношение към устойчивата околна среда са: Лисабонската стратегия за развитие на 

Европейския съюз, Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз, 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

320 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

Стратегията за околна среда и тематичните стратегии към нея на Европейския съюз, 

най-новите политики на Европейската комисия в околната среда и устойчивото 

развитие – законодателните пакети „Климат - енергетика” и „Устойчиво потребление и 

производство”, Целите на хилядолетието за развитие (ООН) и др. 

Като членка на ЕС България е изправена пред предизвикателството да постигне 

европейските стандарти и изисквания за околна среда и устойчиво развитие, да се 

справи с предизвикателствата, които решават повечето страни за реформиране на 

икономиките си в посока на по-ефективно използване на всички ресурси и по-малко 

замърсяване на околната среда. 

Страната успешно хармонизира законодателството си в сектор „Околна среда” 

със законодателството на Европейския съюз, което включва около 130 директиви и 

регламенти и е едно от най-трудните за прилагане, тъй като изисква значително 

финансиране. 

5.1.1.1 Европейски директиви по опазване на околната среда 

Във връзка с приемането на България като равноправен член на Европейския 

съюз от 01.01.2007 г., и хармонизиране на нашето законодателство с това на ЕС, 

основни източници даващи целите по опазването на околната среда са Европейските 

Директиви, Ръководства и Указания, които са ползвани и съобразени при изготвянето 

на настоящия Доклад за ЕО.  

Едни от най-важните документи, които засягат опазването на околната среда, 

респективно на местообитанията и биологичното разнообразие са директивите по 

Натура 2000. това са: 

• Директива 92/43/ЕИО за Местообитанията; 

• Директива 2009/147/ЕЕС за Птиците. 

По тези две директиви на територията на общината са обявени общо седем защитени 

зони, посочени в раздел 3.6.4. които са част от европейската мрежа Натура 2000.

 Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие: 

- Защитена зона BG0000494 Централен Балкан по двете Директиви 

- Защитена зона BG0001493 Централен балкан –Буфер - Защитена зона по 

Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива 

за птиците.   

- Защитена зона BG0001036 Български извор по директивата за местообитанията. 

- Защитена зона BG0000269 Пещера Лястовицата по Директивата за  опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

- Защитена зона BG0002128 Централен Балкан - буфер по директивата за птиците  

Тип – А - Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона 

по Директива за местообитанията. 

- Защитена зона BG0002109 Васильовска планина по директивата за птиците.  

Тип– А – Защитена зона по Директивата за птиците, която припокрива ЗЗ по 

Директивата за местообитанията.   

Всички посочени защитени зони са подробно описани в ДОСВ на ОУПО Тетевен. 

5.1.1.2 Интегрирани стратегии по околна среда 

Разработени са и много други документи с международен глобален обхват, 

даващи цели по опазване на околната среда. Актуални в момента са т.нар. Integrated 

Environmental strategies (Интегрирани стратегии по околна среда), който се разработват 
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и изпълняват в много държави. Основните цели, които преследват тези стратегически 

програми са както следва: 

• Използване на съвременни методи за анализ и оценка на качеството на 

околната среда и здравния статус на населението; 

• Предоставяне на информация за състоянието на околната среда; 

• Извършване на строителни експертизи и цялостен анализ на енергетиката 

и околната среда; 

• Стимулиране изпълнението на мерки по превантивна охрана на околната 

среда. 

5.1.1.2.1 Национална стратегия за околна среда (НСОС) 2009-2018 г.  

Националната стратегия за околна среда (НСОС) 2009-2018 г. очертава цели и 

действия, насочени към опазването, възстановяването и възпроизводството на 

естествената околна среда, поддържането на разнообразието на живата природа, 

разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в контекста на 

устойчивото развитие.  

Стратегията е водеща за осъществяването на ефективна политика за устойчива 

околна среда от компетентните институции, организации, включително на областно и 

общинско ниво. В НСОС са определени шест стратегически цели, като всяка от тях 

съдържа специфични цели: 

1) Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и 

чиста енергия 

- Намаляване на растежа на емисиите на парникови газове, отнесени към 

растежа на БВП на страната 

- 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 

- Осигуряване на добро състояние на повърхностните и подземните води, на 

добър екологичен потенциал на изкуствените и силно модифицираните водни тела 

- Осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населението, 

водните екосистеми и икономиката на страната и намаляване на последиците от 

наводнения и засушавания в условията на глобални промени в климата 

- Възприемането на водите като елемент от националната сигурност, с цел 

устойчиво развитие на страната 

- Въвеждане на интегрирано управление на водите и крайбрежните зони в 

Черноморския басейнов район на основата на екосистемния подход 

3) По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот 

- Намаляване на здравния риск от замърсяването на околната среда 

- Достигане на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух 

(КАВ) върху територията на цялата страна, намаляване нивата на емисиите и 

подобряване на качеството на течните горива 

- Прекратяване употребата на вещества, които нарушават озоновия слой и 

намаляване емисиите на флуорирани парникови газове 

- Намаляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от химикалите 

- Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях 

- Предотвратяване на нерегламентиран износ на определени опасни химикали 

- Повишаване информираността на населението, вкл. в детска и училищна 

възраст за ограничаване на рисковете за околната среда и човешкото здраве от 

употребата на определени опасни химикали 
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- Предотвратяване и намаляване на шума в населените места 

- Подобряване на контрола върху източниците на шум в околната среда от 

страна на компетентните органи 

- Устойчиво управление на почвите 

- Възстановяване на увредени почви 

4) Насърчаване на устойчивото потребление и производство 

- Разширяване използването на екологосъобразни технологии и екоиновации във 

всички сектори на икономиката. 

- Устойчиво управление и рационално ползване на земните недра и на 

подземните богатства 

- Ограничаване на натоварването върху околната среда от дейностите по търсене 

и/или проучване, добив и преработка на подземни богатства 

- Интегриране на превантивните инструменти по околната среда с 

икономическите политики 

- Стимулиране на устойчиви модели на потребление и производство във всички 

сектори на икономиката 

- Устойчиво управление на отпадъците 

- Постигане на устойчиво развитие на транспортната система и намаляване на 

натиска на транспорта върху околната среда 

- Устойчиво управление на районите в страната 

- Развитие на устойчива градска среда и агломерации 

- Постигане на устойчиво развитие на селското стопанство и намаляване на 

натиска на сектора върху околната среда 

- Устойчиво управление на горите на основата на екосистемния подход 

- Намаляване на натиска върху околната среда от туристическия сектор и 

развитие на устойчив туризъм 

- Интегрирана защита и опазване на природното и културно наследство 

5) Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие 

- Устойчиво управление на биологичното разнообразие 

- Опазване на местообитания и видове с европейско и национално значение от 

Националната екологична мрежа и извън нея 

6) Формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната 

среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качествена 

информация и мониторинг за околната среда 

- Подобряване на достъпа до информация и участие на обществеността в 

процеса на вземане на решения за околната среда, включително повишаване на 

използването на електронните средства за достъп до информация и участие на 

обществеността в процеса на вземане на решения 

- Повишаване на общественото съзнание, културата, образованието и формиране 

на нови модели на поведение на обществото щадящи околната среда и съдействащи за 

устойчивото развитие 

- Подобряване и развитие на системите за наблюдение и програмите за 

мониторинг 

- Подобряване и изграждане на нови информационни системи и регистри за 

състоянието на околната среда 

- Разработване на методологии и въвеждане пакет от индикатори, включително и 

индикатори за устойчиво развитие, като инструменти за оценка на състоянието на 

околната среда и ефективността на екологичната политика. 
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Таблица 103 Цели по опазване на околната среда, взети под внимание при изготвяне на плана 

№ Цели по опазване на околната среда, взети под 

внимание при изготвяне на плана 

Източник, в който са посочени 

целите 

1. Интегриране на екологичната политика в 

политиките за развитие на икономическите сектори 

и регионите. 

Националната стратегия за околна 

среда (НСОС) 2009-2018 г. очертава 

цели и действия, насочени към 

опазването, възстановяването и 

възпроизводството на естествената 

околна среда, поддържането на 

разнообразието на живата природа, 

разумното използване на природните 

богатства и ресурсите на страната в 

контекста на устойчивото развитие. 

2. Осигуряване на добро качество и достатъчно 

количество вода за всякакви цели. 

Национална стратегия за околна среда 

2009 – 2018 (НСОС) 

3. Достигане и поддържане на високо качество на 

околната среда в населените места. 

Национална стратегия за околна среда 

2009 – 2018 (НСОС) 

4. Опазване на природното наследство и поддържане 

на богато биологично разнообразие. 

Национална стратегия за околна среда 

2009 – 2018(НСОС) 

5. Осигуряване на ефективно управление на околната 

среда. 

Национална стратегия за околна среда 

2009 – 2018 (НСОС) 

6. Изпълнение на ангажиментите на България за 

разрешаване на глобалните екологични проблеми. 

Национална стратегия за околна среда 

2009 – 2018 (НСОС) 

7. Ограничаване на деградацията на земите и борба с 

опустиняването за запазване и развитие капацитета 

на екосистемите, за постигане на чиста, безопасна и 

привлекателна околна среда, икономическа 

стабилност и подобрено качество на живот. 

Проект на Национална програма за 

действие за устойчиво управление на 

земите и борба с опустиняването в 

България  

8. Опазване, възстановяване и устойчиво управление 

на биологичното разнообразие в страната за 

създаване на оптимални условия, среда и 

перспективи за живот на хората. 

Национален план за опазване на 

биологичното разнообразие 

9. Опазване здравето на гражданите чрез осигуряване 

на здравословна жизнена среда. 

Закон за здравето (Обн. ДВ бр. 

70/10.08.2004 г.), последно изм. ДВ. 

бр. 9 от 3 Февруари 2015 г. 

10. Устойчиво ползване на водните ресурси, 

предотвратяван влошаването на състоянието им и 

постигане на добро състояние на всички води до 

2021 г. 

План за управление на речните 

басейни (ПУРБ) 2010 – 2015 г. в 

Дунавски район, утвърден със Заповед 

№РД-293/22.03.2010 г. на Министъра 

на околната среда и водите  и 

актуализирания ПУРБ 2016-2021 г. 

11. На базата на налична информация за минали 

наводнения да се извърши оценка на потенциялния 

бъдещ риск от наводнения по отношение на 

човешкото здраве, стопанската дейност, околна 

среда и културно-историческо наследство. 

План за управление на риска от 

наводнения с основни етапи при 

разработването му: ПОРН и 

определяне на Райони със значителен 

потенциален риск от наводнения 

(РЗПРН); Изготвяне на карти на 

заплаха и на риска от наводнения; 

Изготвяне на програма от мерки за 

управление на риска от наводнения. 

 

5.1.1.2.2 Стратегия за развитие и управление на ВиК сектора за периода 

2014-2023 г. 

По 10-годишната Стратегия за развитие и управление на ВиК сектора за периода 2014-

2023 г. се  предвиждат инвестиции в размер на близо 12 млрд. лв. за изграждане, 

рехабилитация, поддържане, преструктуриране и управление на цялата водна 

инфраструктура в страната, от които  5 млрд. лв. необходими за пълна подмяна на 
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водопроводната мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейна вода у нас, 

а 7 млрд. лв. ще са нужни за нова инфраструктура за пречистване на отпадъчните води. 

 

5.2 Цели по опазване на околна среда на Националната 

стратегия по околна среда за периода 2009 – 2018 г. и 

връзката им с настоящия ОУП 

Цели по опазване на околна среда на Националната стратегия за околна среда 

(НСОС) 2009-2018 г.. и връзката им с настоящия ОУП, като ще бъдат включени и 

конкретните мероприятия, предвидени с плана, водещи до постигането им. 

Устройството на всяка една територия гарантира устойчиво развитие и създаване 

на благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. 

Благоприятните екологични условия, съчетани с наличните природни дадености са 

основен фактор за социално-икономическото развитие на всяко населено място. 

Развитието на частното предприемачество в областта на туризма със стихиен и не 

овладян характер постепенно и на този етап частично води до последствия, имащи 

отрицателно въздействие върху възможностите за икономическо развитие и условията 

на живот в град Плевен. 

Изготвеният предварителен  проект на ОУП на община Тетевен е съобразен с 

поставените цели в НСОС. В таблица 82 са разгледани тези цели от Националната 

стратегия, които имат отношение към разглеждания ОУП на община Тетевен, като са 

посочени конкретните мероприятия предвидени в изготвения проект, водещи до 

изпълняването на тези цели. Конкретните мероприятия, предвидени в ОУП на община 

Тетевен са представени в таблица 83. 
Таблица 104 Конкретни мероприятия предвидени в ОУП на община Тетевен 

Свързани цели на НСОС Мероприятия предвидени в ОУПО 

Осигуряване на достатъчно 

по количество и с добро 

качество вода 

Предвидено е реконструкция на водопроводната мрежа. 

Предвидено е пълно изграждане на каналнализационни системи 

и  мрежи, главни колектори за включване на отпадъчните води 

от крайните квартали/терени на града  в ПСОВ - Тетевен.  До 

включването на отпадъчните води в канализационните мрежи и 

отвеждането им в ПСОВ, изграждане на водоплътни 

черпателни резервоари, с цел преустановяване заустването на 

непречистени отпадъчни води в подземни хоризонти, и в река 

Вит. 

По-здравословна околна 

среда за по-добро качество 

на живот 

Предвижданията на ОУПО са за подобряване на пътната мрежа, 

благоустрояване на уличната мрежа, увеличаване на зелените 

площи в града и останалите населени места, благоустрояване 

на съществуващите. 

Създаване на благоприятна акустична среда за обитаване и 

труд чрез предлагане на функционално-пространствена 

структура за населените места, мероприятия за озеленяване на 

пътната мрежа в обхвата на община Тетевен. 

Насърчаване на 

устойчивото потребление и 

производство 

В Плана е търсен баланс между развитие на урбанизацията и 

съхраняване във възможно максимална степен на целостта на 

природната среда. Предвидените жилищни, курортни и вилни 

зони са планирани в близост до регулацитя на населените места 

и до съществуващите устройствени зони и строителни 

полигони и образувания. Разширението им с нови територии 

става в съседство, върху необработваеми земи. 
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Ограничаване и спиране на 

загубата на биологично 

разнообразие 

ОУПО Тетевен предвижда максимално опазване на 

биологичното разнообразие в двете защитени зони, като в 

ДОСВ се  предлага Алтернативен вариант на предварителен 

проект, с редуциране на някои УЗ и имоти в  УЗ, с цел 

редуциране на въздействието върху биологичното 

разнообразие.  Създаване  на  щадящи екопътеки и маршрути за  

достъп до природни забележителности. 

Формиране на нови модели 

на поведение на 

обществото 

Всички процедури по изготвяне на ОУПО Тетевен, както и 

настоящия ДЕО се подлагат на законоустановените и 

отговарящи на съвременните изисквания форми на обществен 

достъп и контрол. Постъпилите мнения, съображения, жалби и 

сигнали се вземат предвид при окончателните устройствени 

решения. 

 

Свързани цели на НСОС. Мероприятия предвидени в ОУПО 

Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода - Предвидено 

е реконструкция на водопроводната мрежа. Предвидено е пълно изграждане на 

каналнализационни системи и  мрежи, главни колектори за включване на отпадъчните 

води от крайните квартали/терени на град Тетевен (по разработения проект  за водния 

цикъл нас града, за който се търси финансиране)  в предвидената за изграждане ПСОВ - 

Тетевен.  До включването на отпадъчните води в канализационните мрежи и 

отвеждането им в ПСОВ, изграждане на водоплътни черпателни резервоари за 

новопредвидените УЗ, с цел преустановяване заустването на непречистени отпадъчни 

води в подземни хоризонти, в деретата и в река Вит. 

По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот - Предвижданията 

на ОУПО са за подобряване на пътната мрежа, благоустрояване на уличната мрежа, 

увеличаване на зелените площи в град Тетевен и благоустрояване на съществуващите. 

Създаване на благоприятна акустична среда за обитаване и труд чрез предлагане 

на функционално- пространствена структура за населените места, мероприятия за 

озеленяване на пътната мрежа в обхвата на град Тетевен, останалите населени места и 

новопредвидените пътни отсечки. 

Насърчаване на устойчивото потребление и производство В Плана е търсен 

баланс между развитие на урбанизацията и съхраняване във възможно максимална 

степен на целостта на природната среда. Предвидените жилищни, курортни и вилни 

зони, както и производствени зони са обединени с досега съществуващите такива. 

Разширението им с нови територии в съседство е прдвидено  върху необработваеми 

земи. 

Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие ОУП на 

община Тетевен предвижда максимално опазване на биологичното разнообразие в 

защитените зони и изграждане на екопътеки и маршрути за  достъп до природни 

забележителности. 

Формиране на нови модели на поведение на обществото Всички процедури по 

изготвяне на ОУП на община Тетевен, както и настоящия ДЕО се подлагат на 

законоустановените и отговарящи на съвременните изисквания форми на обществен 

достъп и контрол. Постъпилите мнения, съображения, жалби и сигнали се вземат 

предвид при окончателните устройствени решения. 

5.3 Цели по опазване на околната среда на планове и 

програми и връзката им с настоящия ОУП. Конкретни 

мероприятия, предвидени с плана за постигането им 
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5.2.1 Национална стратегия за развитие на инфраструктурата на 

Република България и плана за действия за периода 2006-2015 г. 

Инициативите, включени в оперативна програма „Транспорт“, съответстват на 

целите на посочената Национална стратегия при едновременно спазване на основното 

условие за устойчиво развитие и опазване на околната среда, повишаване на 

енергийната ефективност на транспортния сектор и повишаване на степента на 

безопасност и сигурност. 

В предварителния проект за ОУП на община Тетевен разглежда транспортната 

система като важен фактор в подпомагане регионалното и социално развитие и 

интеграция, както и за основен елемент, касаещ комфорта на населението. 

ИНТЕГРИРАНА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГИЯ В ПЕРИОДА ДО 2030 г. 

Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. представлява 

всеобхватен план за устойчиво развитие на транспортната система на Република 

България и рамка за инвестиции в транспорта. 

Документът е съобразен с изискванията за обхват, структура и съдържание на 

всеобхватен транспортен план и отговаря на приложимите тематични предварителни 

условия за ЕСИФ за периода 2014-2020 г., поети като ангажимент в Споразумението за 

партньорство с Република  България. 

Стратегията определя приноса на Република България към Единното европейско 

транспортно пространство в съответствие с Общите приоритети, съгласно член 10 от 

Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета, включително 

приоритети за инвестиции в основната и разширената TEN-Т мрежа и във 

второстепенната свързаност. 

С разработването на Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. са 

постигнати следните специфични цели: 

 Създадена е база данни, необходима за целите на анализите на транспортния 

сектор, за прогнозиране на развитието на транспортната система и за 

разработване на национален транспортен модел; 

 Извършен е детайлен анализ на нуждите на транспортния сектор, включващ 

автомобилен, железопътен, вътрешноводен, морски, въздушен и 

интермодален транспорт; 

 Разработен е Национален мултимодален транспортен модел; 

 Дефинирани са национални стратегически цели и стратегически 

приоритети; 

 Формулирани са подходящи мерки за постигане на набелязаните цели; 

 Предложен е списък с реалистични проекти, предвидени за съфинансиране 

от КФ и ЕФРР (със съответните времеви график, бюджет и източници на 

финансиране); 

 На база извършени анализи са предложени мерки за развитие на 

административния капацитет на бенефициентите за подготовка и 

изпълнение на предвидените проекти; 

 Изготвена е Стратегическа екологична оценка (СЕО) на Интегрирана 

Транспортна Стратегияв периода до 2030, съгласно изискванията на чл. 29, 

ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване наекологична оценка 

на планове и програми, която е одобрена от МОСВ. 

Становището по ЕО № 1-1/2017 на МОСВ и заложените в него условия и мерки са 

неотменна част от ИТС, и в частност – Доклад 7 на ИТС. Те ще бъдат прилагани към 

всички планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, относими към или 
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произтичащи от стратегията и ще бъдат съобразявани при техните етапи на изготвяне и 

реализация. 

 

5.2.2 Регионален план за развитие на Северозападен район за 

планиране 

Териториалния обхват на Северозападния район, определен в съответствие с 

изискванията на Регламент на ЕС 1059/2003 се формира от областите Видин, Враца, 

Монтана, Плевен и Ловеч. Той е част от района на ниво NUTS 1 „Северна и 

Югоизточна България”, който включва още Северния централен, Североизточния и 

Югоизточния район, съответстващи на нивото NUTS 2.  

Икономическото състояние на Северозападния район е на сравнително ниско 

равнище, независимо от разширяването на териториалния обхват и включването на 

нови територии със сравнително устойчив икономически потенциал – областите 

Плевен и Ловеч. 

Запазването на равнището и темповете на развитие на регионалната икономика 

обаче продължава да е свързано с негативните последици от преструктурирането на 

индустрията и ликвидацията на големите структуроопределящи предприятия през 

преходния период, което оказва отрицателен ефект и върху вътрешно регионалните 

икономически различия на местно ниво. В рамките на предложените приоритети в 

регионалния план са включени специфични цели, които ще спомогнат за постигането 

на националните цели и ускоряване на националните фактори за растеж, както следва: 

Първи приоритет: намаляване риска от замърсяване на околната среда и 

подобряване на екологичната инфраструктура; 

Втори приоритет: модернизиране и развитие на бизнес инфраструктурата и 

технологично обновление; повишаване качеството на човешките ресурси и публичните 

услуги; 

Трети приоритет: развитие, укрепване и обновление на градските центрове и 

прилежащите територии; обновяване и подобряване на социалната, културната и 

здравната инфраструктура. 

5.2.3 Областна стратегия за развитие на област Ловеч (2014-2020 г.) 

Съгласно чл. 12. (1) от Закона за регионално развитие,  Областната стратегия за 

развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие на областта, както и 

стратегическите насоки за разработване на общинските планове за развитие. 

Областната стратегия за развитие се разработва в съответствие с Регионалния план за 

развитие на Северозападен район за планиране. 

Основна функция на стратегията е да осигури връзката и координацията между 

целевата концепция на националните и европейски документи за развитие на страната 

през периода 2014 -2020 г., включително Национална стратегия за регионално развитие 

2012 - 2022 г., и необходимите цели и действия за развитие на областта при отчитане на 

нейните специфични условия и потенциал за развитие. 

Областната стратегия за развитие на област Ловеч има интегрален характер и 

съчетава в себе си мерки и дейности в различни сектори за подобряване на условията и 

факторите за растеж, които се нуждаят от дълговременна и целенасочена подкрепа. В 

нея са разгледани и тенденциите в пространственото развитие на областта и са 

направени предложения за организация и развитие на територията на основата на 

политиките, заложени в Националната концепция за пространствено развитие на 
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Република България 2012 - 2025 г. и други европейски документи в областта на 

пространственото и градско развитие. 

Направена е обща експертна оценка за необходимите финансови ресурси за 

реализация на целите на стратегията. Посочени са източниците за финансиране - 

национално финансиране, общински бюджети, финансиране от международни 

институции и финансиране от страна на частния сектор. Индикативната рамка е 

съобразена и с очакваното финансиране по оперативните програми в рамките на 

плановия период 2014 - 2020 г. Изготвянето на плановия документ кореспондира с 

Методическите указания на МРРБ, Националната стратегия за регионално развитие, 

проектите на Регионалния план на Северозападен район и оперативните програми и 

приоритетите на ЕС. За цялостната координация на процеса отговаряше експертен екип 

от Областна администрация Ловеч. 

Визията, целите и приоритетите на Стратегията за развитие на област Ловеч (2014-

2020) са формулирани въз основа на актуализирания социално-икономически анализ и 

SWOT-анализа. Те са съгласувани с Регионалния план за развитие на Северозападен 

район 2014-2020, Националната програма за развитие: България 2020 и отразява 

изводите и препоръките, посочени в анализа на социално-икономическото развитие на 

Република България. 

Като цяло Областната стратегия за развитие на област Ловеч отговаря на главните 

приоритети за регионално развитие на ЕС за новия програмен период 2014-2020. 

Областната стратегия е документ със средносрочен хоризонт на действие. 

Визията, заложена в сега действащата ОСР за областта има следната 

формулировка: 

„Постигане на устойчиво развитие и просперитет на област Ловеч чрез подобрена 

конкурентоспособност и използване на местния потенциал.“ 

Реализирането на тази визия трябва да стане в условията на тясно взаимодействие и 

партньорство между бизнес-субектите, структурите на гражданското общество, 

държавните и местните власти. Това следва да се осъществи на базата на добре 

планирани стратегически цели, приоритети, мерки и конкретни действия, насочени към 

ефективно използване на местния потенциал и с привличането на средства, 

осигурявани от различните национални и Европейски програми и инструменти. 

Главна цел на ОСР е  да се постигне висока степен на социално-икономическо 

развитие на област Ловеч в условията на устойчиво и балансирано развитие на 

районите в Република България. 

Стратегическите цели са формулирани в реално измерими и ясни дефиниции, 

реализирането на които ще доведат до постигане на описаното във Визията желано 

социално-икономическо и екологично състояние на областта: 

 Повишаване на териториалната свързаност и устойчивост за подобряване 

качеството на живот в област Ловеч. 

 Развитие на човешкия капитал и местните общности. 

 Устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентоспособността 

на местната икономика. 

Стратегията за развитие на област Ловеч (2014-2020) очертава следните 

приоритети за развитие: 

 Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща    условия за 

устойчиво развитие; 

 Развитие на човешкия капитал и местните общности; 

 Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за 

постигане на икономически растеж и заетост; 

 Устойчиво развитие на конкурентоспособно селско и горско стопанство         
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По 1-ви  приоритет:  „Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща    

условия за устойчиво развитие“ се очертават следните специфични цели, изпълними 

чрез посочените мерки: 

- Развитие и модернизация на транспортната и комуникационната 

инфраструктура; 

- Развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура; 

- Опазване на околната среда и биоразнообразието; 

- Изграждане на системи за предотвратяване на риска; 

- Подобряване модела на градско и селско развитие в област Ловеч. 

Изпълнението на набелязаните мерки ще допринесе до устойчиво развитие на 

околната среда и ще се  създадат условия за по-добра жизнена среда и ще намали 

здравния риск за населението. 

 

5.2.4 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2010 - 2015 г. в 

Дунавски район е утвърден със Заповед № РД-293/22.03.2010 г. на 

министъра на околната среда и водите и  актуализацията му 

ПУРБ и ПУРН за периода 2016-2021 г.  

В ПУРБ е залегнал принципа за опазване на повърхностните и подземните води от 

изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и 

качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, 

запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. 

• План за управление на риска от наводнения се изготвя от БД, съгласно 

изискванията на Директива 2007/60/ЕС и Закона за водите (ЗВ) - Глава девета „Защита 

от вредното въздействие на водите". Основните етапи при разработването му са: 

Периодът на проектиране и процедурите,  и действие по съгласуване на ОУП на 

община Тетевен съвпада с прилагането на План за управление на водите в Дунавски 

район за периода 2016-2021г., актуализирането му и изготвяне и прилагане на ПУРБ и 

ПУРН за периода 2016-2021 г. 

5.2.5 ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ на НАЦИОНАЛЕН ПАРК  

„ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ 2016 – 2025 

Планът за управление на Национален парк “Централен Балкан” е основният 

официален документ, отнасящ се до особеностите и ценността на биологичното 

разнообразие на Парка, до конкретните проблеми в него и начините за опазването му. 

Текстът на Плана е онагледен с карти, илюстриращи основните елементи на Парка, 

разпределението на територията по надморски височини, горска растителност и 

безлесната зона, хидрографска и климатична характеристика, находищата на 

растителните видове и на видовете животни с консервационно значение, местата за 

ползване на природни ресурси, териториите с висока консервационна стойност и 

зоните в Парка и др. 

Анализирани са заплахите и ограниченията от естествен и от антропогенен тип, 

както и някои ограничения от времево, финансово, законодателно естество. 

Формулирани са 4 идеални цели, 12 главни дългосрочни цели и 10 второстепенни 

дългосрочни цели за управление на природните компоненти, туризма, 

интерпретирането и образователните дейности, връзката с местните общности и 

функционирането на парковата администрация.  
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Целта на управлението на природните компоненти е: да запази разнообразието 

от природни местообитания и да се съхрани техния естествен характер; да запази 

биоразнообразието на генетично и видово ниво, както и екосистемите определящи 

съществуването на растителните, гъбни и животински видове; да съхрани естественото 

състояние на горските екосистеми и особено на естествените гори; да запази и 

поддържа естественото състояние на екосистемите в субалпийския и алпийския пояси; 

да запази естественото състояние на екосистемите на влажните зони и течащите води; 

да запази естественото състояние на екосистемите в скалните местообитания; да запази 

и поддържа благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания 

и видове с национална и международна консервационна значимост; да опазва и 

поддържа естественото състояние и биологичния потенциал на недървесните ресурси в 

Парка (билки, плодове, гъби); да осигури/поддържа предоставянето на екосистемни 

услуги от Парка и тяхното устойчиво ползване; да поддържа оптимално ниво на 

познания и дългосрочен мониторинг на биологичното разнообразие в Парка; да 

съхрани естественото състояние, единството и качествата на ландшафта и на 

представителните, типични и уникални елементи като суходолия, каньони, скални 

стени, пропасти, пещери и водопади; да ограничи развитието на инфраструктурата до 

нуждите на парковото управление и да се въвеждат най-съвременни технологии при 

поддръжката на съществуващите обекти. 

Един от най-важните и значими инструменти за постигането на тези цели е чрез 

зона Резервати и зона ОЧВ да се обособи компактна, максимално голяма територия с 

ограничено човешко въздействие, в която да протичат естествените екологични 

процеси.  

Значително внимание в Плана е отделено на управлението на туристите и 

максимално удовлетворяване на техните потребности от отдих и духовно обогатяване 

чрез контакт с живата природа, като основната цел е това да бъде постигнато в 

съответствие със значимостта и предназначението на Парка.  

Съществен дял в Плана заема екологичното интерпретиране, обучение и 

образование. В тази насока са формулирани основни цели, свързани с оптимизиране на 

възможностите за тези дейности и насърчаване разбирането на единството и връзката 

на човека и природата в Националния парк. 

5.2.6 Общински план за развитие на община Тетевен 2014-2020 г.  

Общинският план за развитие на община Тетевен за периода 2014-2020 г. (ОПР) 

е разработен на основание чл.13 от Зскона за регионалното развитие (3PP) в 

съответствие сьс стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския 

сьюз и националните цели и приоритети за регионално развитие, както и 

стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските 

планове за развитие, съдържащи се в сбластната стратегия за развитие. 

Разработен  е за 7-годишен период на действие. 

Общинският план зо развитие е документ за стратегическо планиране на 

устойчиво интегрирано местно развитие. С общинския план за развитие се определят 

визията, средносрочните цели, приоритети и мерки за развитие, като се отчитат 

специфичните характеристики и потенциалът на общината на базата на установените 

проблеми и потребности на територията й, природните, икономическите, социалните и 

културно- историческите й дадености, и възможностите за постигане на интегриран 

устойчив и балансиран напредък. 

Документът е съобразен с Методическите указания за разработване на общински 

планове за развитие на Република България (201-4-2020), одобрени сьс Заповед Ns РД 

02-14-2402/22.11.2011г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, 
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от Септември 2011г. При разработването на основните приоритети за развитие но 

община Тетевен е следвана политиката на максимално доближаване до стратегическите 

цели и приоритети, заложени в планозите документи от по-висш порядък. При 

разгисването на плана за развитие са взети предвид новите насоки зс развитие на 

Европейския съюз, залегнали е стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж „Европа 2020". Националната програма за развитие: България 2020. Договора за 

партньорство 2020, Националната стратегия за регионално развитие 2012г.-2022 г„ 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 Г.-2025 г. и 

Регионалния план зо развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 2014 - 2020 

г. 

5.2.7 Програма за опазване на околната среда на  община Тетевен  

2016-2020 г.   

Общинската Програма за опазване на околната среда (ПООС) се разработва на 

основание чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се 

приема от Общинския съвет. Тя е необходима, за да се постигне устойчиво решаване на 

екологичните проблеми на територията на община Тетевен, запазване на доброто 

състояние на околната среда и формиране на адекватна политика на Общината за 

ефективно и целесъобразно използване на наличните ресурси. Необходимостта от 

актуализация на действащата Програма за опазване на околната среда на община 

Тетевен за 2014-2020 г. е продиктувана от значителните промени, които настъпиха в 

европейските и националните политики в областта на околната среда и устойчивото 

развитие през последните години. Програмата е актуализирана и се базира на анализа и 

изводите в предходни общински разработки, екологични, стопански, финансови и 

други проучвания и документи за община Тетевен (Общински план за развитие на 

община Тетевен е 2014-2020 г., Доклади, Отчети, Справки и др.).  

Основните задачи, които се поставят с Програмата, са свързани с актуалните 

проблеми по опазване на средата, бъдещите инициативи за снижаване на вредните 

последици от човешката дейност, както и изготвяне на работен план, съдържащ схеми 

и организация на изпълнение, начини на финансиране, отговорни звена, методи за 

контрол, превантивни дейности и др. В ПООС се поставят и  задачи за интегриране на 

икономическите и социалните цели с тези по опазването на околната среда при 

планиране на общинските дейности и създаването на оптимална екологична 

обстановка. Едновременно се цели постигане на траен ефект за обществото, за да се 

елиминира вземането на евентуални „компромисни решения“ в условията на бюджетен 

дефицит в общината.  

Целите на програмата се свеждат до следното: 

 Акцентиране върху най-важните екологични проблеми на общината; 

 Сравняване и привеждане в унисон с националните и европейски 

приоритети; 

 Обвързване на бъдещите проекти на общинска администрация и дейностите 

в програмата с националните, световни тенденции и стратегии по 

управление на околната среда; 

 Създаване на организация за насочване на силите на общинските и 

държавни органи, частния и държавен бизнес, граждански сдружения, 

научни организации и гражданството към изпълнение на заложените в плана 

приоритетни мерки или за предотвратяване на нови замърсявания; 

 Откриване на източници за финансиране (национални и международни 

програми, европейски фондове и др.).Правното основание за разработване 
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от общините на програми за опазване на околната среда (ОПООС) се 

съдържа в чл. 79, ал. 1 от ЗООС. 

Програмата се основава на следните основни принципи: 

 Устойчиво развитие 

Устойчивото развитие се дефинира като развитие, което „посреща 

потребностите на настоящото поколение без да е в ущърб на възможността бъдещите 

поколения да посрещнат собствените си нужди”. То се постига посредством 

осъществяването на политики, при които се хармонизират и интегрират 

икономическото, социалното развитие и опазването на околната среда. Тази концепция 

предполага устойчив икономически ръст, намаляване на бедността, справедливо 

разпределение на националното богатство, подобряване на общественото здраве и 

качеството на живот, като същевременно се намалява замърсяването на околната среда, 

предотвратяват се бъдещи замърсявания и се съхранява биологичното разнообразие.  

 Опазване на природните ресурси 

Постигането на целите на устойчивото развитие изисква съблюдаването на 

принципа устойчиво използване на природните ресурси и принципа на заменяемост. 

Природните ресурси следва да се използват при условия и по начини, при които да се 

съхраняват екосистемите и присъщото им минерално, биологично и ландшафтно 

разнообразие. Моделите на потребление на възобновяеми ресурси следва да гарантират 

тяхното непрекъснато и ефективно обновяване, както и запазване и подобряване на 

качеството им. Невъзобновяемите ресурси следва да се използват рационално и 

разумно, включително и като бъдат налагани ограничения върху използването на 

стратегически и редки природни ресурси и тяхната замяна в потреблението с 

алтернативни ресурси и синтетични материали.  

 Принцип на превенцията и предпазливостта 

Необходимо е да се даде предимство на предотвратяването на замърсяванията за 

сметка на отстраняването на екологичните щети, причинени от тях. Дейности, които 

съгласно принципа на предпазливостта, представляват потенциална заплаха за околната 

среда и човешкото здраве следва да се избягват. 

Всяка една дейност трябва да се планира и осъществява така, че: 

- да причинява минимални изменения на околната среда 

- да създава най-малък риск за околната среда и човешкото здраве 

- да се редуцира до възможния минимум използването на суровини и 

енергия при производството, дистрибуцията и потреблението на стоки и материали 

- да осигурява възможности за рециклиране, повторно използване и/или 

извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците, генерирани от 

потреблението на продуктите 

- да се предотвратяват и ограничават отрицателните ефекти върху околната 

среда още при източника на замърсяване 

Принципът на предпазливостта се прилага посредством оценка на въздействието 

върху околната среда и използване на най-добрите налични технологии. Липсата на 

сигурни научни данни не следва да бъде възприемана като основание за 

непредприемане на мерки за предотвратяване на деградацията на околната среда, в 

случаи на потенциални или съществуващи въздействия върху нея. 

 Интегриране на политиката по опазване на околната среда в 

секторните и регионалните политики 

Според този принцип е необходимо изискванията за опазване на околната среда 

да бъдат интегрирани в секторните политики и в тези на национално, регионално и 

местно равнище.  

 Субсидиарност на политиките 
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Този принцип се основава на децентрализиране на процеса на вземане на 

решения. Необходимо е все повече компетенции и отговорности да бъдат 

трансферирани в посока от централно към регионално и местно равнище. Органите на 

регионалното и местното управление са по-близо до проблемите и в някои случаи до 

правилните решения за справянето с тях. 

 Замърсителят плаща за причинените вреди 

Замърсителят заплаща глоби и такси, ако извършваните от него дейности 

причиняват или могат да причинят натиск върху околната среда, или ако произвежда, 

използва или търгува със суровини, полуфабрикати и готови продукти, съдържащи 

материали, увреждащи околната среда. Замърсителят трябва да поеме екологичните 

разходи, за предприемане на превантивни мерки, ако в резултат на дейността му е 

възникнала непосредствена заплаха за екологични щети, както и за оздравителни мерки 

при настъпване на екологични щети. 

 Прилагане на чисти технологии 

Необходимо е да се насърчава въвеждането на „чисти технологии” и постепенно 

да се преустановява използването на технологии, които причиняват вредни въздействия 

върху околната среда. Следва да се прилагат „най-добри налични техники” в 

индустрията и енергетиката по смисъла на Директива 96/61/ЕС за комплексно 

предотвратяване и контрол на замърсяването, както и „добри земеделски практики” в 

селското стопанство, съгласно дефиницията на Организацията за прехрана и земеделие 

на ООН (FAO). 

 Използване на икономически инструменти за опазване и подобряване 

състоянието на околната среда 

Икономическите инструменти, които се използват за целите на екологичната 

политика е необходимо да включват стимули за въвеждане на съобразени с опазването 

на околната среда технологии, иновации, дейности и практики, и да предвиждат 

постепенно премахване на субсидии, които подкрепят дейности, причиняващи вредни 

въздействия върху околната среда. 

 Потребителят плаща 

Всеки, който ползва природни ресурси и услуги следва да заплаща реалната цена 

за тях и да покрие разходите за възстановяването им. 

 Споделена отговорност 

Всички страни, които носят отговорност за замърсяване на околната среда 

трябва да участват в разрешаването на възникналите екологични проблеми. 

 Достъп до информация за околната среда 

Компетентните органи следва да предоставят на обществеността информация за 

околната среда. Всеки има право на достъп до наличната информация за околна среда, 

без да е необходимо да доказва конкретен интерес. 

 Участие на обществеността във вземането на решения и достъп до 

правосъдие по въпроси на околната среда 

На обществеността следва да бъде осигурена възможност да участва в процеса 

на вземането на решения за околната среда, както и да й бъде осигурен ефективен 

достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. 

Основанието за правомощията на органите на местната власт по отношение на 

процесите на управление на околната среда се съдържа в Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в който е посочено, че местното 

самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и 

избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, 

които законът е предоставил в тяхна компетентност, включително в сферата на 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

334 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси 

(чл.17). 

Специалният Закон за опазване на околната среда вменява на кметовете на 

общини функцията на компетентен орган по опазване на околната среда (чл.10, ал.1, 

т.6). Като такива, на тях са възложени редица задължения за управление на 

компонентите и факторите на околната среда на територията на общината (чл.15, ал.1). 

ПООС на община Тетевен си поставя следните конкретни цели:  

Акцентира се върху използването в максимална степен на наличните и 

потенциални благоприятни възможности, оползотворяването на природните ресурси 

чрез неутрализиране на заплахите, които средата поставя: 

 Преустановяване замърсяването на водите и почвите - изграждане на 

канализационни системи и съоръжения за пречистване на отпадъчните води; 

  Подобряване състоянието на екосистемите и биологичното разнообразие; 

  Развиване на екологосъобразно земеделие и отстраняване на факторите, 

водещи до деградация на почвите и влошаване на агротехническите им показатели; 

  Разширяване и усъвършенстване на системата за управление на 

отпадъците; 

  Намаляване замърсяването на атмосферния въздух и ограничаване на 

шумовите емисии. 

 Поддържане на чиста околна среда в община Тетевен и повишаване 

жизнения стандарт на населението на общината. 

 Запазване и увеличаване на биоразнообразието и възможностите за 

развитие на туризма в Община Тетевен. 

 Подобряване качеството на водите на територията на общината и борбата 

с промяната в климата и глобалното затопляне. 

 Намаляване риска от влиянието на природните бедствия. 

 Опазване чистотата на атмосферния въздух на територията на община 

Тетевен и подобряване качеството му за осигуряване защита на човешкото здраве, на 

живата природа, на природните и културните ценности от вредните въздействия и 

предотвратяване настъпването на неблагоприятни изменения на качеството на 

атмосферния въздух в резултат на различни човешки дейности. 

 

5.2.8 Общинска програма за управление на отпадъците 2016-2020г. 

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) предвижда на национално ниво 

приемане на Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 

(НПУДО), (чл. 28 от ЗУО), както и задължение за общините да приемат програми за 

управление на отпадъците, които са интегрална част от ОПООС. Въпреки, че не 

съществува изрична разпоредба за съотношението между общинските програми за 

управление на дейностите по отпадъците (ОПУДО) с НПУДО, ОПУДО следва да се 

съобразяват с национални стратегически документи като НСОС, НПУДО.  

Общинската програма за управление на отпадъците на община Тетевен е един от 

най-важните инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно 

ниво. Тя се разработва в съответствие с нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е 

секторна програма и е неразделна част от Общинската програма за опазване на 

околната среда.   
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Програмата за управление на отпадъците на територията на община Тетевен 2016 -

2020 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за 

управление на отпадъците (НПУО 2014-2020 г.), приет от Министерският съвет на 

22.12.2014 г. Националният план е съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО 

за отпадъците, като са отчетени общите принципи за опазване на околната среда като 

предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа 

приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействие върху човешкото здраве, 

икономиката и обществото.  

Програмата за управление на отпадъците отразява актуалното състояние и планира 

мерките и дейностите с отпадъците на територията на община Тетевен, в съответствие с 

действащите нормативни изисквания. Разработването й се базира на наличните данни, 

резултатите от проведени проучвания на системите за управление на отпадъците в 

общината, както и на анализ на възможностите за финансиране на планираните 

дейности. Въз основа на събраните данни са направени експертни предложения и 

прогнози за развитие на инфраструктурата, системите и практиките за управление на 

отпадъците.  

Политиката за управление на отпадъците, възприета в ОПУО Тетевен графично се 

изразява по следния начин: 

 
Основната цел на Програмата за управление на отпадъците е да се определят 

необходимите мерки за изграждане на интегрирана система за управление на 

отпадъците в община Тетевен като елемент на интегрираната Регионална система за 

управление на отпадъците в регион Луковит.  

От изпълнението на програмата се очаква да бъдат постигнати следните резултати: 

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им  и насърчаване на повторното им използване; 

 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; 

 Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; 

 Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията 

на управление на отпадъците.  

В Програмата са отразени промените в нормативната уредба и фактическите 

условия, породени от стремежа на Общинска администрация - Тетевен за постигане на 

устойчиво управление на отпадъците. 
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6 Вероятни значителни въздействия върху околната среда, 

включително биологично разнообразие, население, 

човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, 

климатични фактори, материални активи, културно-

историческо наследство, включително архитектурно и 

археологическо наследство, ландшафт и връзките между 

тях, вкл.  вторични, кумулативни, едновременни, 

краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и 

временни, положителни и отрицателни последици 

 В хода на процедурата по ЕО са определени, описани и оценени въздействията 

на предлагания за осъществяване проект за Обшия устройствен план на община 

Тетевен върху: 

 човека, флората и фауната;  

 почвите, водите, въздуха, климата и ландшафта; 

 материалните ценности и културното наследство;  

 взаимодействието между горните фактори. 

 Централният елемент на Директивата е отговорът на въпроса за това кои 

въздействия върху околната трябва да бъдат оценени. Те могат да са различни по: 

 вид – биофизични, социални, здравни и икономически; 

 характер – преки, непреки, кумулативни и т.н.; 

 магнитуд и сериозност – висока, средна, малка;  

 мащаб – местни, регионални, трансгранични, глобални; 

 време – временно/дългосрочни; 

 продължителност – временни/постоянни; 

 несигурност – малко вероятни/много вероятни; 

 обратимост – обратими/необратими; 

 значимост – маловажни/важни. 

С ЕО се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в 

процеса на развитие на община Тетевен и въвеждане принципа на устойчиво развитие в 

съответствие с политиката по опазване на околната среда, която следва да се впише в 

секторните политики – транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, 

туризъм, промишленост, образование и други, и се осъществява от компетентните 

органи на изпълнителната власт. 

За ОУПО Тетевен е в сила условието на чл. 31 на ЗБР и чрез процедурата по ЕО 

се извършва проверка и оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване 

на защитените зони в обхвата на плана. Прилагат се и изискванията на глава трета на 

Наредба ОС, приета с Постановление №201 на МС от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 

11.09.2007 г., с изм. и доп. до бр. 94 от 30.11.2012 г.). Компетентен орган за одобряване 

на ЕО на ОУПО Тетевен е РИОСВ – гр. Плевен. Оценката за съвместимостта на ОУПО 

Тетевен с предмета и целите на опазване на защитените зони в обхвата на плана се 

извършва с доклад едновременно с изготвянето на предварителния проект на ОУПО 

Тетевен, но подлежи на представяне пред компетентния орган преди постановяване на 

становището му по ЕО за съгласуване/несъгласуване на плана. 

ЕО на ОУПО Тетевен се извършва едновременно с изготвянето на проекта, като 

се вземат предвид неговите цели, териториалния обхват и степента на подробност, така 

че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия 
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от заложените предвиждания в него. Оценката се съвместява изцяло с действащите 

процедури за изготвяне и одобряване на ОУП на община Тетевен. Завършва със 

становище или решение на компетентния орган и влязлото в сила становище или 

решение е задължително условие за последващото одобряване на плана. 

В хода на оценката са анализирани и изведени вероятните значителни 

въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и връзките между тях. 

За определяне на предполагаемото значително въздействие на предложените в 

ОУП предвиждания е използвана оценка, която включва следните критерии: 

 Мащаби на въздействието - териториален обхват на въздействие върху околната 

среда; 

 Сила на въздействие (отклонение от нормативните изисквания по отношение 

качеството на съответния компонент); 

 Интензивност на въздействие (повторяемост); 

 Брой население, подложено на негативно въздействие; 

 Значимост на територията (защитена зона, защитена територия, селскостопанска 

земя, обекти със специфичен охранителен статут). 

Особено внимание при оценяване на възможните въздействие е съсредоточено 

на въздействията, включени в долупредставените раздели, като са изведени следните 

прогнози:  

6.1 Урбанистична прогноза за предполагаемо значително 

въздействие върху околната среда 

В процеса на реализация на предвидените в ОУП мероприятия ще се наблюдават 

комплексни влияния върху компонентите и факторите на околната среда. 

До момента в общината се е извършвала хаотична урбанизация на земеделските 

земи, без наличие за планова готовност за тези територии, с оглед регулиране и 

устройствени намеси в тях, което води до засилване на антропогенния натиск върху 

компонентите на околната среда на прилежащите към тях територии. 

При прилагането на плана се очакват положителни въздействия поради следните 

съображения: 

 Резултатите от първия етап на проучването “Анализ и оценка на 

съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда” 

определиха териториалните ресурси на проучвания район и възможностите за 

рационалното им използване. За целта пред колектива, разработващ ОУП, бяха 

поставени от експертите по ЕО екологични изисквания, параметри и ограничения за 

усвояването на отделни участъци от територията (в резултат от оценката по степента на 

въздействия на предвижданията на плана  върху ЗЗ), които намериха отражение в 

проектното решение; 

 В процеса на работа по процедурата по ЕО, устройствените мероприятия 

за всяка урбанистична структура, функционираща на територията, се обсъждаше с 

двата колектива, като се търсеше най-екологосъобразното решение. При вземане на 

всяко решение се отчитаха освен екологичните фактори, още: социалните, 

икономическите, техническите. Там където не можеше да се приложат устройствени 

мероприятия, се търсеха възможности за прилагането на комплекс от технически, 

технологични, организационни и др. мероприятия. 

Предполагаемото въздействие на мероприятията, заложени в ОУП, могат да се 

очакват в няколко посоки: 

 изменение на функционалното предназначение на отделни участъци от 

територията; 
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 изменение комфорта на обитаване; 

 усъвършенстване на пространствената организация на територията с 

рационално, комплексно използване на териториалните ресурси; 

 изменение на качествената характеристика на санитарно-хигиенните 

условия. 

6.1.1 Изменение на функционалното предназначение на отделни части 

от територията 

Изменение на функционалното предназначение на включемите в окончателния 

вариант на предварителния проект на ОУПО Тетевен територии е представено в 

„Баланс на територията на община Тетевен “. Функционални изменения ще претърпят 

най-много земеделските територии, свързани с разширението на регулационните 

граници на населените места и формирането на съответните устройствени зони. 

Според предвижанията на плана с на територията на общината се обособяват 

следните устройствени зони: 

 жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка 

височина; 

 курортна/вилна зона 

 устройствена зона за обществено обслужване; 

 предимно производствена зона; 

 зони с възможна смяна на предназначението на земята УЗ – С1 (бъдещо 

устройване). 

6.1.2 Усъвършенстване на пространствената организация на 

територията 

В проекта на ОУПО Тетевен се запазва съществуващият модел на организация 

на територията - зони за обитаване, труд, отдих, техническа инфраструктура. 

В проектното решение пространствената организация е подчинена на 

основната екологична цел и обезпечаване на комфорта на околната среда чрез 

възможно максимално неутрализиране или локализиране на негативното влияние на 

антропогенните фактори. Например в град Тетевен се запазва съществуващото 

зониране на предимно-произвоствените зони в двата края на града -  по-голяма западна 

и фрагментирана изток-югоизточна Пп зона, като планирането се съобразява с 

изискваето за подсигуряване на необходимите санитарни отстояния за гарантиране на 

по-добър конфорт на обитаващите близки жилищни квартали, или от планираните Ок1 

или Ов1 зони.  

6.1.3 Повишаване комфорта на селищната територия и стандарта на 

обитаване 

С предвидените в проекта устройвени зони и мероприятия, както и нормативи 

по отношение на плътност и интензивност на застрояване, плътност на усвояване и 

необходима озеленена площ ще бъде повишен комфорта на обитаване и ще се 

постигнат  по-добри условия на живот. 

В извън селищната територия се наблюдава намаляване площта на 

селскостопанската земя, поради факта, че основно мероприятията, които се предвиждат 

с ОУП ще засегнат най-много селскостопанските територии. 

Предвидените в проекта мероприятия за количествено нарастване на 

жилищната площ, осигуряват висок стандарт на обитаване. 
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Качествените изменения в характеристиката на жилищния фонд - първична 

техническа благоустроеност - включва изграждане на съществуващата канализационна 

система, изграждане на ПСОВ за формираните отпадъчни битови води в населените 

места, екологосъобразно управление на формираните битови и други отпадъци са 

гаранция за повишаване стандарта на обитаване.  

Очакваното въздействие върху ЗЗ по “Натура 2000”- ЗБР  и ЗТ по ЗЗТ, се 

редуцира с предложения алтернативен вариант на ОУПО Тетевен в ДОСВ, като той 

се оценява като по-благориятен и по-щадящ околната среда и гарантира по 

здравословни условия за живот на населението. 

6.1.4 Въздействие върху зони или обекти със специфичен хигиенно-

охранителен статус в обхвата на общината. 

В проекта на ОУПО Тетевен не се предвиждат отклонения от изискванията за 

хигиенно-защитни зони на обекти със специфичен хигиенно-охранителен статус. В 

плана се препоръчва при бъдещо устройване на предимно производствените зони, да не 

се допуска реализирането на инвестиционни намерения, несъвместими с други 

дейности, в противоречие със ЗУТ и екологичното  законодателство. Още в най-ранен 

етап на инвестиционното намерение е задължително компетентното становище на 

РИОСВ - гр. Плевен, БД ДР и РЗИ - за всеки ПУП и всяко инвестиционно намерение, 

включени в проекта на ОУП. 

При залагане като изключително условие на посоченото изискване в Правиника 

за прилагане на ОУП, това е положителен елемент в ОУПО Тетевен по отношение 

опазването на околната среда и по-конкретно на атмосферния въздух и подземните 

води. Реализацията на плана не предвижда нарушаване на изискванията на режима на 

ползване на хигиенно-защитните зони на обектите на инженерната и техническата 

инфраструктура. Това решение също има положително отношение към околната среда. 

Съгласно Приложение 1, буква “е” към Директивата за стратегическа 

екологична оценка в доклада, следва да се разгледат вероятните екологични 

въздействия върху следните елементи: „Биологично разнообразие, население, 

здравеопазване, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални 

ценности, КИН, включително архитектурно и археологично наследство, ландшафт и 

взаимоотношението между тях“. 

 

6.2 Прогноза за въздействието върху климат и атмосферен 

въздух 

6.2.1 Анализ на въздействието върху КАВ. Оценка и анализ на 

въздействието върху КАВ на планираните режими на 

устройствените зони върху емисиите от неподвижни 

(производствени) източници и съответно от битово отопление, 

както и на въздействието на планираното изграждане на пътна 

инфраструктура, зелени площи и благоустроени терени, върху 

неорганизираните емисии на прах във въздуха  

6.2.1.1 Оценка на въздействието на планираните режими на устройство на 

промишлените и смесените зони и предвижданите видове 
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производства в тях, върху емисиите от неподвижни 

(производствени) източници 

На територията на Община Тетевен няма т. нар. “горещи точки”- промишлени 

предприятия с висок риск за възможно замърсяване на въздуха (Източник: писмо  

№2605/23.04.2015 г. на РИОСВ-Плевен). 

На територията на общината няма регистрирани: 

 големи горивни инсталации по смисъла на Директива 2001/80/ЕС и 

Наредба № 10/2003 г. към ЗЧАВ; 

  обекти с разрешителни за търговия с квоти за емисии от парникови 

газове (по Директива 2003/87/ЕС); 

 обекти с издадени комплексни разрешителни по чл. 117 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС). 

Косвен индикатор за КАВ в Община Тетевен е наличието на неподвижни 

източници на емисии и спазването на емисионните норми (при източника, измерени в 

комините) за концентрации на замърсители в атмосферния въздух. 

Съгласно Чл. 104. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 32 от 2012 г., в сила от 

1.01.2013 г., отм., нов, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (2) от ЗООС, при 

устройственото планиране на територията се осъществява контрол на: 

 разположението на нови предприятия и/или съоръжения с нисък или 

висок рисков потенциал; 

 изменения в предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков 

потенциал. 

В хода на оценката, се установи, че: 

 „В границите на община Тетевен не са разположени предприятия, които работят 

с големи количества отровни вещества и не се съхраняват такива. Промишлените 

отровни вещества /ПОВ/ в производствения сектор обикновено по принцип  са: амоняк, 

хлор, сярна киселина, натриева основа, серни окиси, доменен и коксов газ, пропан-

бутан, цианиди, пестициди и други вещества. Съдовете за съхранение на суровините, 

полуфабрикатите и готовата продукция на промишлените предприятия, обикновено са 

разположени около промишлените корпуси. 

В процеса на изработване на ОУП са ревизирани и отразени в ОУП, всички 

изработени и одобрени ПУП. Не се отреждат територии и зони, и не са локализирани 

съществуващи обекти, представляващи риск за околната среда и човешкото здраве. 

Както беше посочено по-горе, на територията на община Тетвен няма съществуващи 

предприятия, класифицирани като предприятия с нисък или висок потенциален риск. С 

ОУПО Тетевен не се предвижда отреждане на терени за предприятия или 

съоръжения, в които ще има опасни вещества, в количества достатъчни за 

класификацията на обекта или съоръжението с нисък или висок потенциален риск 

Не са идентифицирани и не се предвиждат високотехнологични производствени 

зони, и групи от предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, за които 

съществува риск от аварии и опасност от възникване на ефект на доминото, предвид 

близостта им и наличните количества опасни химически вещества 

С ОУП не се предвиждат зони и съоръжения, съхраняващи големи количества 

лесно запалими течности - ЛЗТ, или експлозивни, оксидиращи аерозоли, течности и др. 

Формираните утайки от пречистване на отпадъчните води, след изграждане на 

ПСОВ, ще се съхраняват на площадка, отговаряща на изискванията на Наредбата за 

третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. 

Съгласно разпоредбите на чл.17, ал.2 от Наредба № 7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони, в отделни 
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урегулирани имоти в жилищни територии, в съответствие със заявено искане на 

собствениците, могат да изграждат и сгради за безвредни производствени/кумунални  

дейности. 

 

На територията на общината няма и с ОУП не се предвиждат 

предприятия/съоръжения и инсталации, чиито производствени процеси имат вредно 

влияние върху околната среда (отделяне на газове, дим, прах, миризми, произвеждане 

на вредни шумове, светлинни отблясъци и др.). 

С ОУПО Тетевен се предвиждат СМФ  зони, придимно за складови и 

обслужващи дейности, които с дейността си няма да формират вредни емисии. 

Следователно, с ОУП не се налага устройване на санитарно-хитиенни зони и 

определяне на безопасни отстояния около предприятия/съоръжения и инсталации, 

защото с проекта се предвиждат безвредни производствени процеси.  

Заключение: На основание направените анализ и прогноза, оценката е, че  

качеството на АВ може да се подобри, при съобразяване с предвидените в плана 

мероприятия,  мерки  и правилник за прилагането му, като  с реализирането на 

включените устройствени зони и съответните дейности на територията обхваната от 

проекта, не се очаква отрицателно въздействие.  С развитие на зелената система при 

реализиране на предвидените с проекта на ОУПО Тетевен устройствени зони, се очаква 

положително въздействие върху КАВ. С предвидената рехабилитация на пътищата, 

предвиденото озеленяване в сервитутните участъци на пътищата, се очаква намаляване 

на емисиите от фини прахови частици, причинени от унос при движения ма МПС по 

тях. С реализиране саниране на сградите и домовете в населените места, както и при 

прилагане евентуално на соларните инсталации (когато те станат достъпни за 

населението  в общината) също се очаква подобряване на КАВ.  

Оценката е, че при прилагане на ОУПО Тетевен няма да се влоши състоянието 

на атмосферния въздух в района на общината и се очаква подобряване КАВ при 

съобразяване с  предложените мерки в настоящия доклад. 

6.2.1.2 Оценка на въздействието на планираното развитие на населеното 

място, по отношение емисиите от използване на горива за отопление 

в жилищни и обществени сгради 

Степента на замърсяване от битовото отопление с твърдо гориво се определя 

преди всичко от броя на постоянно пребиваващите в общината жители. Демографската 

картина на общината показва тенденция към намаляване на населението, което от своя 

страна води до намаляване на потреблението на твърди горива от населението. 

Както беше посочено впо-горе при  саниране на сградите и домовете в 

населените места, както и при евентуално монтиране  на соларните инсталации (когато 

те станат достъпни за населението  в общината), също се очаква подобряване на КАВ, 

поради намаляне количеството използвано твърдо горива за отопление. 

 

6.2.1.3  Въздействие на планираното изграждане на пътна инфраструктура, 

върху неорганизираните емисии на прах от движението на 

товарните транспортни средства (особено свързаните с дърводобив) 

и последствията - унос на прах и кал в населените места 

Негативното въздействие на автотранспорта на КАВ по отношение на ФПЧ10 в 

общината зависи основно от състоянието на пътната и уличната мрежа, която в 

момента не е много добра. В рамките на действието на ОУП се очаква, че нейното 
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качество ще се подобрява, което ще доведе до намаляване на суспендирането на прах в 

атмосферния въздух. Създаването на зелената система по протежение на пътната и 

улична мрежа ще създаде условия за улавяне и редуциране на емисиите от прах от 

движението на масовия трнспорт и от МПС. 

6.2.1.4 Влияние на планираните зелени площи и благоустроени терени  

С развитие на зелената система при реализиране на предвидените с проекта на 

ОУПО Тетевен се очаква положително въздействие върху КАВ. 

6.3 Опасни химични вещества 

Както беше споменато в раздел 3 от настоящия ДЕО на ОУПО Тетевен, на 

територията на Община Тетевен няма предприятия с висок или нисък рисков 

потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС. 

Съобразявайки се  с изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС (приети със 

Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от 

XLIII Народно събрание, обн. ДВ, бр. 62 от 14.03.2015 г.), Община Тетевен категорично 

уточнява, че: 

 Не предвижда в ОУП разполагане на предприятия с висок или нисък рисков 

потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС; 

 Община Тетевен е уведомена, че в случай, че се предвижда изграждането на 

нови предприятия и/или съоръжения с нисък или с висок рисков потенциал, 

попадащи в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС, в проекта на ОУП трябва 

да се предвидят зони за безопасни отстояния по смисъла на чл. 104, ал. 2. т. 3 от 

ЗООС, като това ще се включи и опише в т. „Опасни вещества“ в доклада за ЕО. 

На основание направения анализ, оценката е: Не  са идентифицирани и не се 

предвиждат високотехнологични производствени зони, и групи от предприятия/ 

съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, за които съществува риск от аварии и 

опасност от възникване на ефект на доминото, предвид близостта им и наличните 

количества опасни химически вещества. 

С ОУП не се предвиждат зони и съоръжения, съхраняващи големи количества 

лесно запалими течности - ЛЗТ, или експлозивни, оксидиращи аерозоли, течности и др. 

Предвид гореизложеното, заключението е, че при спазване на посочените по-

горе условия, не се очаква риск за здравето на населението и опасност  от възникване 

на аварии, и в тази връзка не се очаква  увреждане  състоянието на  околната среда. 

6.4 Води 

6.4.1 Мотивирана оценка на значителното  въздействие върху водите 

и водните екосистеми 

Водоснабдяването на община Тетевен, както беше описано в раздел 2 от 

настоящия доклад, се осъществява от следните водоизточници:  

 речни водохващания -  „Болованджика” и „Брестнишка лъка”, които са 

основните водоизточници на водоснабдителна група „Рибарица - Тетевен”, 

водоснабдяваща, гр. Тетевен и с. Рибарица,  

 дренаж „Видрите” - основния водоизточник на водоснабдителна група 

„Гложене”, водоснабдяваща населени места от три общини - Тетевен, Луковит и 

Ябланица; 
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 използват се  и 46 каптирани извора, основно карстови;  

 не се използват други 18 каптажа, шахтови и тръбни кладенци, поради 

липса на вода или поради влошени качества на водата.  

Водата от използваните каптажи не се пречиства, а само се обеззаразява с хлор-

газ или хлорни продукти. Основен проблем на качеството на суровата вода е 

замътването при обилни валежи във водосбора. 

Капацитетът на изградените местни водоизточници на питейна вода би бил  

достатъчен за задоволяване потребностите от питейна вода на местното население,  ако 

не съществуваха проблемите на водоснабдяването на територията на общината,  

свързани с наличие на етернитовите водопроводи, допускащи миграция на 

замърсяващи вещества и големи загуби на вода. Планът предвижда реконструкция на 

водопроводната мрежа, с по- качествени и дълготрайни тръби и увеличаване 

свързаността на населението с канализационните системи и ПСОВ.  

За гарантиране на нормално водоснабдяване на населените места на община 

Тетевен в проекта на ОУПО Тетевен се предвиждат реконструкции на: 

 Магистрални водопроводи 

Общата дължина на тези водопроводи е 54 km и е в много лошо 

експлоатационно състояние, което води до големи загуби на водни количества и 

преразходи на електрическа енергия. Реконструкцията е наложителна, но не трябва да 

се извършва на отделни участъци. Необходимо е изработването на цялостен идеен 

проект, който да определи диаметрите, дължините и съоръженията, които се налагат 

по трасето /резервоари, ПС, ХС, ПСПВ/; 

 Вътрешни водопроводни мрежи 

Вътрешните мрежи на селищата са изградени изключително от АЦ тръби 

(етернитови) със средна възраст над 50 години. Това характеризира целите вътрешни 

мрежи като амортизирани, с честа аварийност и високи загуби на водни количества 

/над 50%/. Това състояние на водопроводната мрежа я прави негодна и неоправдана за 

използване. Големите разходи на вода и преразход на електроенергия изискват 

скорошна подмяна с нови тръби съвременно производство /ПЕВП/; 

 Напорни водоеми, помпени станции /ПС/ и хлораторни станнци /ХС/ 

Напорните резервоари на Община Тетевен са 48 броя с общ дебит 4600 m3. Този 

обем представлява 92% от денонощната консумация на питейна вода. Тук е 

необходимо да се прецизира годността на всички резервоари относно географската им 

кота с оглед на реконструкцията им или изключването им от водоснабдителните 

системи. Изградените 5 броя помпени станции са функция от бъдещото решение на 

общото водоснабдяване на общината и тяхната реконструкция би трябвало да се 

извърши след утвърждаването на този проект, за да се изясни какви точно действия ще 

бъдат предприети относно някои от съществуващите помпени станции и хлораторни 

станции; 

 Водоизточници 

Основни водоизточници на общината са „Балованджика“ и „Брестнишка лъка“, 

задоволяващи с. Рибарица и гр. Тетевен от речно водохващане. Общият дебит се движи 

през годината от 40 l/sek до 150 l/sek. Необходимото водно количество за общината в 

перспектива 2065 г. е 81,21 l/sek. Следователно задължително се налага използването 

на всички изградени водоизточници на територията на общината, чиито минимален 

дебит през летните месеци е 98,65 l/sek. Задоволяването на необходимостта от питейна 

вода изисква реконструкция и по-голяма санитарна зашита на всички водоизточници. 

Системата на водоизточниците трябва да бъде гъвкава, за да могат да се задоволят 

нуждите на всяко селище чрез превключване от система в система с икономично 

изразходване на електрическата енергия. Там където се нарушават качествата на 
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питейната вода /от помътняване, биологични замърсявания, химически промени и др./ 

да се предвиди изграждането на пречиствателни станции, съобразени с българските 

стандарти и европейските нормативни изисквания. 

За нуждите на общината ще се наложи да се използват по-голям дял от водите на 

дренаж „Видрите“ /дебит 117 l/sek/. Това ще се налага най-често за нуждите на тези 

селища, които имат недостиг на питейна вода от местните им каптажи. Всички питейни 

води, влизащи във водоснабдителните мрежи на населените места задължително трябва 

да се пречистват до показатели съгласно БДС за питейните води 

 

Следователно, с реализацията на предвижданията на плана за намаляване 

загубите на вода, реконструкцията и доизграждането на водоснабдителната мрежа 

ще се постигнат намаляване загубите на вода, подобряване на водоснабдяването 

на всички обекти и на качествата на подаваните питейни води. Мероприятията 

ще доведат до подобряване качеството на околната среда и жизнения стандарт. 

Въздействията ще са положителни, значими, постоянни, дълготрайни. 

Канализация 

Липсата на локални пречиствателни станции в малките населени места на територията 

на община Тетевен, животновъдните ферми, както и в повечето от промишлените 

предприятия в гр. Тетевен, е основен екологичен проблем. Предвижданията за 

доизграждане на канализационна мрежа е основен елемент от плана. Развитието и 

доизграждане на селищните канализационни системи и пречистване на отпадъчните 

води включва: 

 Прогноза за изграждане на улични канализационни мрежи 

 ВиК АД гр. Ловеч на този етап не експлоатира канализационна мрежа, 

канализационна помпена станция /КПС/ и пречиствателни станции за отпадъчни води 

/ПСОВ/ на територията на Община Тетевен. Предвид карстовия характер на земните 

пластове или наличието на много водоизточници за питейни води, трябва внимателно 

да се подходи с отвеждането и обработването на битовите отпадъчни води с цел да не 

се допусне замърсяване на водоизточниците. За тази цел се налага изграждането на 

херметични улични канализации от сградите до уличните канализационни мрежи, за 

които да се изискват задължително херметични ревизионни шахти. Тези изисквания 

продължават и след пречиствателните станции до заустване на пречистените води в 

предварително уточнените места за заустване. В първи етап в проекта на ОУПО 

Тетевен се  предлага да се включат гр. Тетевен, с. Галата и с. Рибарица. В следващите 

етапи да се включат и останалите селища в границите на общината. Стриктните 

санитарни изисквания налагат приемането на разделна канализационна система за 

цялата община; 

 

Община Тетевен е титуляр на разрешителни за заустване на отпадъчни води от 

Канализационна мрежа с ПСОВ на с.Глогово и Канализационна мрежа с ПСОВ на 

с.Гложене. Канализационната мрежа на населените места е изградена частично. 

Община Тетевен няма договор с ВиК оператор за експлоатация и поддръжка на 

пречиствателните станции на населените места. 

Пречиствателната станция на с. Глогово включва съоръжения за механично и 

биологично пречистване на отпадъчни води, и изсушителни полета за обезводняване на 

утайка. През 2018 г. е установено, че поради прекъснато електро захранване, част от 

съоръженията на ПСОВ не работят. След предписания дадени на Кмета на община 

Тетевен, изправността на съоръженията е възстановена. 

 Прогноза за изграждане на ПСОВ Тетевен 

Проектът предлага в първият етап да се изгради: 
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- ПСОВ – „Тетевен“: 

  N=11957 екв.ж. при водоснабдителна норма 152 л/ж. в денонощие. 

Площадката е предвидена в ПИ 72343.500.2008 на площ от 2 512, 8 xа. Предвид, че към 

настоящия момент няма работещи предприятия, натоварването в началото ще бъде по-

малко. Qср.ден.=2192,31 м3/денонощие. Към ПСОВ са включени и промишлените 

предприятия: Преработка на плодове, Мандра „Екобалкан“, Олина, ЕТ „Дебеляшки“; 

„Абаджиев“ и „Тетевенка“ АД. 

Месокомбинат „Балкан мес”, Винпром гр. Тетевен, Предприятие за 

производство на бира гр. Тетевен не осъществяват производствена дейност. 

 След последния преливник на колектора от гр. Тетевен се прибавят и 

отпадъчните води от кв. Полатен, посредством КПС. Проектът предвижда пълно 

биологическо пречистване с отстраняването на азота и фосфора, съгласно 

нормативните изисквания. 

Цитираното по-горе предприятие “Екобалкан” ООД гр. София, стопанисва предприятие 

за производство на млечни продукти гр. Тетевен. Пречиствателната станция за 

отпадъчни води не работи ефективно. 

Дружеството има текуща санкция по чл. 69 от ЗООС за констатирани наднормени 

стойности по показателите рН и БПК5. 

Следователно, видно от представеното състояние, поддръжка и управление  на 

селищните пречиствателни станции, проблемите с отпадъчните води от предприятията 

в гр. Тетевен и канализационната система на града, общината  спешно се нуждае от  

реализацията на проектите. Заложените  плана предвиждания и мероприятия  ще доведе 

до подобряване санитарното състояние на населените места. С изграждането на 

канализация на населените места ще се подобрят санитарно-хигиенните условия, 

качеството на водите и ще се намали миграцията на замърсяващи вещества от септични 

и изгребни ями и други неорганизирани и неконтролирани източници на замърсяване. 

Въздействията върху околната среда от предвижданията на плана ще са положителни, 

значими, постоянни, дълготрайни и необратими. Целесъобразно е в правилника за 

управление на ОУП да се включи задължение за предварително изграждане на 

инфраструктурата за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води 

за бъдещи туристически локации. 

 

6.4.2 Защита от вредното въздействие на водите 

За осигуряване на превенция срещу вредното въздействие на водите, ОУП предвижда 

технически мерки, брегоукрепване, възстановяване на речни дъна и др. С Правилата за 

прилагане на ОУП се въвеждат изисквания към последващите подробни устройствени 

планове и правилата за прилагането им: 

 да включват съответни регулации на речните корита (в смисъл отстраняване на 

образувани във времето препятствия, паднали дървета, коренища, отпадъци) и 

отреждания за изпълнение на необходимите защитни съоръжения за защита на 

урбанизираните територии; 

 да осигуряват безпрепятствен достъп до речните корита за контрол и 

почистване; 

 да не допускат дейности, нарушаващи естественото състояние и проводимостта 

на речните легла, освен такива, осигуряващи защита от вредното въздействие на 

водите; 

 да не предвиждат застрояване на жилищни и вилни сгради и стопански 

постройки в заливаемите тераси на реките и в сервитута на хидротехническите 
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съоръжения, както в урбанизираните територии, така и при промяна на 

предназначението на поземлени имоти извън тях; 

 при издаване на разрешения (концесии) за добив на инертни материали от 

речните корита, при определяне мястото и обхвата да се държи сметка за 

рисковете от разширяване на заливните зони, респ. наводнения, както и за 

възможно компрометиране на съществуващи съоръжения (мостове, диги и пр.). 

Ясно разписаните правила, ограничения и забрани ще окажат положително въздействие 

върху засегнатите територии, материални ценности и качество на живот. 

Изводи: Не се очакват отрицателни, в т.ч. кумулативни въздействия по отношение на 

водите. Въздействието е значително положително, пряко, постоянно. 

Съгласно  становище на БДДР-Плевен, с изх. № 2939/15.12.2017 г. по внесени 

Коригиран  предварителен проект на ОУПО Тетевен   и Коригирано Задание за 

съдържание и обхват на ДЕО на ОУПО Тетевен, реализирането на проекта на ОУП  на 

община Тетевен няма да окаже значително въздействие върху водите и водните 

екосистеми при спазване на посочените мерки в т. 1 от посоченото по-горе 

становище. 

В окончателният вариант ни ОУП следна да се отразят Зоните за защита на 

водите, включително зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни 

организми и зоните за защита на повърхностни води, предназначени за питейно битово 

водоснабдяване и СОЗ. 

Забележка: в становище с изх. № 2939/15.12.2017г.: Коригираният  ОУПО 

Тетевен  трябва да е съобразен с влезлите в сила ПУРБ 2016 -2021 г. и ПУРН 2016 - 

2021 г.  в ДРБУ и  да се съгласуват с БДДР-Плевен.  

Коригираното задание за ДЕО на Общ устройствен таи (ОУП) на община 

Тетевен (окончателен вариант на предварителен проект) и ДЕО на ОУПО   са 

разработени съгласно  влезлите в сила ПУРБ 2016 -2021 г. и ПУРН 2016 - 2021 г.  в 

ДРБУ, като ДЕО  трябва  да се съгласува с БДДР-Плевен. 

При прилагането на проекта на ОУПО Тетевен задължително трябва да се 

съблюдават следните:   

Актуализирани цели за опазване на околната среда на повърхностните 

водни тела в ДРБУ 

 

Съгласно Приложение към  раздел 5 -  Списък на целите за опазване на 

окoлната среда на ПУРБ 2016-2021 г., посочените цели в Приложение 5.1.1. са 

следните за съответните позиции (№ по ред в Приложение 5.1.1.)  на водните тела, с 

които трябва се съобразяват ползвателите, възложителите на бъдещи ИП и ППП, 

включени в ОУПО Тетевен: 

Позиция 176 (от Приложение 5.1.1.).  Вит BG1VT789R1005  -  р. Вит от вливане 

на реките Черни Вит и Бели Вит при Тетевен до вливане на р. Калник при Пещерна;   

Екологичнo състояние/потенциал неизвестно (U) Химично състояние  - неизвестно (U) 

Поставените цели са следните: Цел 2015г.  - Достигане на добро състояние по всички 

показатели;  Цел 2021г. - Достигане на добро състояние по всички показатели;  Цел 

2027г. - Достигане на добро състояние по всички показатели;  Цел след 2027г.- 

Достигане на добро състояние по всички показатели; Основание за прилагане на 

изключение от постигане на добро състояние 2015г. -  не приложимо; Резултати:  

неизвестно. 

179 Вит BG1VT900R1001  - р. Бели Вит до вливане на р. Черни Вит при Тетевен, 

вкл. притоци - Костика, Заводна и Черна река, без зоната за защита РВ "Болованджика"; 

РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица Екологичнo състояние/потенциа добро (2) 

Химично състояние  - добро (2)  Цели по ПУРБ 2016-2021: Цел 2015г. - Постигане и 
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запазване на добро екологично и химично състояние; Цел 2021г. - Запазване на добро 

екологично и химично състояние;  Цел 2027г. - Запазване на добро екологично и 

химично състояние;  Цел след 2027г - Запазване на добро екологично и химично 

състояние; Основание за прилагане на изключение от постигане на добро състояние 

2015г. - не приложимо; Резултати: постигната цел.  

180 Вит BG1VT900R1002  - р. Черни Вит от извор до вливане на р. Бели Вит при 

Тетевен, вкл. притоци - Свинска и Косица, без зоната за защита РВ Свинска река 1 и 2; 

Екологичнo състояние/потенциа отлично (1) и Химично състояние добро – (2); Цел 

2015г. -  Постигане и запазване на добро екологично и химично състояние;  Цел 2021г. 

-  Запазване на добро екологично и химично състояние;  Цел 2027г.  -  Запазване на 

добро екологично и химично състояние;  Цел след 2027г. -  Запазване на добро 

екологично и химично състояние; Основание за прилагане на изключение от постигане 

на добро състояние 2015г. -  не приложимо; Резултати:  постигната цел.   

181 Вит BG1VT900R1101 РВ "Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. 

Рибарица;  Екологичнo състояние/потенциа -  отлично (1) и Химично състояние  - 

добро (2);  Цел 2015г.- Постигане и запазване на добро екологично и химично 

състояние; Цел 2021г. - Запазване на добро екологично и химично състояние;  Цел 

2027г. - Запазване на добро екологично и химично състояние;  Цел след 2027г.- 

Запазване на добро екологично и химично състояние.  не приложимо постигната цел.  

 14 Искър BG1IS200R1043 р. Малък Искър от вливане на приток при с. Малък 

Искър до вливане на приток при Калугерово; Екологичнo състояние/потенциал 

неизвестно (U) Химично състояние  - неизвестно (U); Цел 2015г. -  Достигане на добро 

състояние по всички показатели; Цел 2021г. -  Достигане на добро състояние по всички 

показатели; Цел 2027г. -  Достигане на добро състояние по всички показатели;  Цел 

след 2027г. -  Достигане на добро състояние по всички показатели;  Основание за 

прилагане на изключение от постигане на добро състояние 2015г. - не приложимо; 

Резултати: неизвестно. 

Трябва стриктно да се полагат усилия за постигане на  посочените по-горе 

цели, при прилагането на плана, при което не би било възможно да се очакват 

отрицателни, в т.ч. кумулативни въздействия по отношение на водите. При това 

условие, въздействието се очаква да бъде значително 

 положително, пряко, постоянно. 

6.5 Земни недра 

6.5.1 Въздействие на ниво Главна цел, Специфични цели и Задачи на 

ОУП 

Не се очаква въздействие върху състоянието на земните недра на ниво главна 

цел, специфични цели и задачи на ОУП. При изработване на ОУП е отчетено 

състоянието на територията на общината по отношение на риска и податливостта на 

свлачища. 

6.5.1.1 Въздействие на ниво Устройствени предвиждания 

Не се очаква въздействие върху състоянието на земните недра от предвидените 

устройствени зони. Основание за това е отсъствието на значими проекти, включително 

инфраструктурни, чрез които да се реализира такова въздействие. 

С ОУП и устройствените предвиждания не се установява риск от  свлачища 

провокиране на състоянието им. При прилагане на ОУП за намаляване и 

предотвратяване на свлачищния риск, с цел безопасно устройство и ползване на 
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евентуално засегнати от свлачища територии, трябва да се има в предвид  следните  

мерки и свързаните с тях действия, както следва: 

•  поддръжка, контрол и изграждане на нови отводнителни съоръжения, 

понижаващи нивото на подпочвените води; 

•  изграждане на канализационни мрежи в по-големите населени места и на 

водоплътни изгребни ями за малките; 

•  надеждно отвеждане на повърхностните дъждовни води; 

•  осигуряване на нормален отток на реките и деретата в общината чрез 

регулярно почистване и корекции на коритата им; 

•  изграждане на подпорни стени от камък или бетон по трасетата на 

засегнатите общински пътища. 

Задължително се изискват: актуално становище за състоянието на свлачищния 

район, в който попада имотът; доклад за инженерно-геоложки и хидрогеоложки 

проучвания и изследвания за изясняване необходимостта от геозащитни мерки и 

дейности, приет с протокол от експертен съвет на компетентния орган, одобряващ 

подробния устройствен план (ПУП); ПУП, изработен при спазване на чл. 103, ал. 6 от 

ЗУТ в по-широк обхват (квартал, масиви, местност, зона), а не за единични имоти, 

придружен с обща укрепителна схема на района с предвиждане за етапно изпълнение. 

Строителството на сгради и съоръжения в имоти, попадащи в свлачищни 

райони, за които е необходимо извършване на геозащитни мерки и дейности се 

осъществява при спазване на следните условия: изпълнение на геозащитните мерки; 

въвеждане в експлоатация на съоръженията, осигуряващи устойчивостта на имота и 

нормалната експлоатация на предвиденото застрояване; отчитане на положителен 

ефект от изградените противосвлачищни съоръжения от компетентния орган и др. 

Изводи: ОУП не оказва отрицателно въздействие върху земните недра и не 

идентифицира специални мерки и действия за намаляване и предотвратяване на риска 

от свлачища и безопасно устройство и ползване на териториите, засегнати от свлачища. 

6.6 Почви и земеползване 

6.6.1 Въздействие на ниво Главна цел, Специфични цели и Задачи на 

ОУП 

Главната цел, специфичните цели и задачите на ОУП са определени и при 

отчитане на състоянието на почвите на територията на общината и при съобразяване и 

интегриране на ОУПО и свързаните с него цели и мерки, предмет на устройствено 

планиране. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвите на това ниво на 

планиране - тъй като ОУП интегрира в целите си принципа за устойчивост, се очаква 

положително въздействие и по отношение на почвите. 

По отношение на земеползването, ОУП, предвид че се изработва за установяване 

на планова основа за земеползването, включва цели, гарантиращи устойчиво 

земеползване на територията на общината, включително преодоляване на 

диспропорциите между частната и общинска територия, защитаване и гарантиране на 

частната собственост, при даване възможност за реализиране на обществено значими 

мерки, точно определяне на функционалните зони и режими спрямо строителните 

регулационни граници в селищата, екологично съвместяване на урбанизираните с 

останалите територии и т.н. Въздействието се оценява като положително, 

дълготрайно, за територията на цялата община. 
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6.6.2 Въздействие на ниво Устройствени предвиждания 

По отношение на земите и почвите ОУП въвежда режим на превантивна 

устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от Закона за устройство на територията, с който се 

запазва фактическото им ползване на: 

•  земеделски земи от I-ва до V-та бонитетна категория, земи с трайни 

насаждения, земи с изградени системи за изкуствено напояване, земите за 

зеленчукопроизводство, ливадите, пасищата и мерите, както и на земеделските земи, 

попадащи в защитени зони по ЗБР; 

•  на защитните и специалните гори по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за горите. 

Предвижда се рекултивация на нарушени земи и възстановяването им като 

земеделски или горски територии, освен в случаите, когато е определена друга бъдеща 

функция. Планът включва и мерки за превенция от предвидими бедствия, 

застрашаващи земите и почвите. 

ОУП е съобразен с нормативние документи и свързаните с тях цели и мерки, 

предмет на устройственото планиране: 

•  Усвояване на ерозираните и пустеещи земи за отглеждане на 

алтернативни култури; 

•  Рехабилитация на изградени напоителни системи на територията на 

Общината; 

•  Насърчаване получаването на компости (фамилно/домашно 

компостиране и компостиране на биологичните отпадъци в Общината); 

•  Изискване и контрол на животновъдните ферми за изграждане на 

торохранилища, отговарящи на изискванията за опазване на околната среда и запазване 

качествата на отпадъчните субстрати като органичен тор; 

•  Насърчаване на инвестициите в устойчиви практики, вкл. култивирането 

на лечебни растения и алтернативни култури, на слабопродуктивни общински земи; 

•  Изграждане на локални съоръжения за компостиране на отпадъците от 

растителен и животински произход и ползване на компоста за подобряване 

плодородието на почвите; 

•  Реализиране на дейности за предотвратяване на вредното въздействие на 

водите върху териториите (укрепване на стени на микроязовири - общинска 

собственост, корекция и почистване на речни корита и дерета). 

От баланса на териториите се вижда, че най-значително е увеличението на 

териториите с предназначение за: Рекреационни дейности, курорти и вилни зони - към 

настоящия момент  със  608,75 ha, спрямо съществуващите  39,75 ha, които 

представляват   0,06 %, с увеличението стават: 648,50 ha  т.е. - 0,93%. Значителен по 

площ  е предвидения в проекта на ОУПО Селскостопански фонд с възможност за 

промяна на предназначението, което на практика няма да се реализира, поради факта, 

че в голяма степен тази площ  се редуцира, в резултат на оценката по степента на 

въздействие, мотивирано с ДОСВ.  Втори по увеличение са площите за озеленяване, 

паркове и градини – 38,08 ha. Незначително е увеличението на производствените 

терени - става за сметка на вече урбанизирани територии. Не се засяга процента на 

горски територии, а засягането, т.е. намаляването на земеделските земи е значително – 

около 1028 ha предимно за сметка на необработваеми и около 470 ha друг вид 

земеделски земи –обработваеми ниви и обработваеми – трайни насаждения (съгласно 

баланса на територията). 

В подкрепа на твърдението, че с предвижданията на проекта на ОУПО Тетевен 

не засягат горски територии, видно от Баланс на територията, „Горски територии, в 

т.ч.:“Гори“ и „Горски земи“ в опорния план и в предвижданията на проекта – графа:  

„Площ на проектни елементи“ от таблица“Баланс на територията“. 
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В опорния план (площ на съществуващи елементи): Гори са с площ 37369,95 ha, 

представляващи  53,56 %, като в предвижданията на  проекта, площта остава 

непроменена - 37369,95ha - 53,56%.  Категория „Горски земи“ заемат площ от 160,39 

ha, представляващи  0,23%  от територията в графа „Площ на съществуващи елементи“  

и се запазват непроменени в графа „Площ на проектни елементи“ - 160,39 ha, или  

0,23%. Намаляват и площите за „Комунално обслужване и стопанство“ от  136,80ha - 

0,20%  падат на 104,39 ha - % - 0,15%, т.е. с   32,41 ha е  намалението на площта, или  

с 0.05%. 

Възможни са краткотрайни, локални, незначителни отрицателни въздействия по 

време на дейностите, свързани с рехабилитация на пътната инфраструктура и 

изграждане на съответни обекти в устройствените зони, но те ще бъдат незначителни, 

периодични, краткосрочни, обратими и възстановими. 

Изводи: Въздействието върху почвите и земеползването като цяло се оценява 

като пряко и непряко положително и дългосрочно без негативен кумулативен ефект. По 

време на изпълнение на строителни дейности по обекти в съответните устройствени 

зони се очаква незначително отрицателно въздействие, с краткотраен и локален обхват. 

Решения за опазване на почвите в тези случаи се търси на ниво ПУП и конкретен 

проект. 

6.7 Въздействието върху ландшафта 

Агроценози 

Агроценозите са природо-териториални комплекси от землищата на общината, 

формирани от всички селскостопански територии – ниви, мери, ливади, зеленчукови 

градини, овощни градини, пасища и др. 

Дендрогенен ландшафт 

Проектираното с ОУП устройствено зониране не засяга  горската дървесна 

растителност на територията на общината. И след изграждане на устройствените зони, 

извън териториите на защитените зони, ще се запази характерния ландшафт, при 

условие, че за озеленяване се   използват характерните за територията растителни 

видове и композиционно-пространствени решения,  вписващи се благоприятно в 

съществуващия ландшафт. В Правилника за прилагане на ОУПО Тетевен, трябва  

изрично да се запише,  да не се разрешава използването на инвазивни видове за 

залесяване и озеленяване на територията в съответните УЗ.  

Техногенен ландшафт 

Този тип ландшафти, включва дървесно-храстови композиции развити около 

елементи на инженерно-техническата инфраструктура – пътищата. 

Озеленяването около транспортните трасета е процес, с който се решават 

технически, екологични и композиционно-пространствени задачи. Озеленяването на 

новите пътни трасета на територията на общината, разположени извън границите на 

защитените зони ще имат положителен екологичен ефект, както и благоприятно 

повлияване на съществуващия ландшафт. 

6.8 Въздействието върху растителния и животински свят и 

биологичното разнообразие  

 

При реализацията на ОУП на община Тетевен, се предвижда въвеждане на 

устройствени правила в защитени зони по смисъла на ЗБР само по отношение на вече 

урбанизирани територии и на имоти с начин на трайно ползване на ниви, ливади, 

пасища и овощни градини. Предвижданията на плана се отнасят до различни по 
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функционална принадлежност и особености на терените - гори, крайпътно озеленяване, 

озеленяване за широко обществено ползване, спортни терени, защитени зони. 

Изискванията на плана по отношение на посочените зони са свързани със 

съхраняване на горските масиви със стопански функции и определяне на специални 

режими и подрежими към поддържането им, запазване делът на мери и пасища, 

доразвиване на крайпътното озеленяване по общинската и републиканска пътна мрежа. 

 

6.8.1 Въздействие върху растителния свят от реализирането на ОУПО 

Тетевен 

Зелената система на община Тетевен се формира от всички паркове, градини  и 

улично озеленяване в границите на урбанизираната територия. Тя се допълва от 

зелените площи със специално предназначение, като терените за спорт и атракции, 

гробищните паркове и такива за ограничено ползване, които включват дворищното 

озеленяване и зелените зони около обществени сгради, здравни и учебни заведения. 

Част от зелената система на общината са обектите за спорт и атракции. Устройственото 

зониране свързано с озеленяване, извън териториалните граници на защитените зони, 

възстановява нарушени терени, които отново се вписват в околния ландшафт и се 

постига добър екологичен ефект, който елиминира негативното въздействие върху 

околния ландшафт. 

Не се предвижда устройствено зониране в горски територии, гори и горски земи. 

Проектът на ОУПО Тетевен не засяга горски територии и не се очакват въздействия 

върху горската растителност и тези територии от реализирането на плана.  

Устройственото зониране, свързано с озеленяване променя условията на средата 

и формира друга екологична ниша, която се заема от други видове и групи животни. 

Силното антропогенизиране на райони около  населените места и продължителното 

системно замърсяване с битови и строителни отпадъци е повлияло драстично върху 

фауната и сформирането на съвременния фаунистичен комплекс на тези земи.  

Терените, предвидени за ново усторйствено зониране в ОУП на община Тетевен 

извън границите на защитените зони, са предимно изоставени земеделски земи и 

местообитанията на такива земи се оценяват, като вторично деградирали, антропогенно 

производни и неустойчиви. При устройственото зониране ще бъдат унищожени 

антропогенни екосистеми и ще бъдат преобразувани в друг тип също антропогенни. С 

устройственото зониране и озеленяването се очаква да настъпи визуална промяна на 

терена. Засадената дървесна и храстова растителност ще формира нови местообитания 

и с увеличаването на възрастта на дървесната растителност орнитокомплексите ще 

добият все по-ясно изразен горски характер. За сметка на внесената дървесна и 

храстова растителност, с различен видов състав, ще  бъде формиран екокомплекс, в 

който ще се настаняват животински видове, свързани с дървесната растителност – ще 

се появят и наземно-дървесни и дървесно-храстови видове, като от гръбначната фауна 

това ще бъдат птиците. Видовото разнообразие, в създадената зелена система, пряко 

зависи от разнообразието на местообитанията в нея, свързани с разнообразието на 

растителността.  

Използваната за озеленяване дървесна растителност е преобладаваща, в резултат 

на което е и основния средообразуващ фактор, от който зовиси формиращия се 

фаунистичен комплекс на тази територия. По-голямото видово разнообразие на 

растителността създава условия и за по голям брой животински видове и плътността на 

гръбначната фауна. 
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Създадената зелена система извън защитените зони, на терторията на общината, 

в отделните населени места, при завършване на устройственото зониране по проекта за 

ОУП ще има положителен ефект върху околната среда. 

Както бе отбелязано в  раздел Ландшафт, агроценозите като природо-

териториални комплекси от землищата на общината, формирани от всички 

селскостопански територии  са представени от  ниви, мери, ливади, зеленчукови 

градини, овощни градини, пасища и др. 

В тях да се настаняват и размножават определени видове животни, повечето от 

които са птици. 

Устройственото зониране, включено в ОУП на община Тетевен ще се реализира 

именно на такива поземлени имоти в различните землища на общината и ще 

трансформира тези земи от един вид антропогенни в друг тип антропогенни, което ще 

доведе до промяна и на видовият състав на населяващата го фауна. Въздействие може 

да се очаква върху местната фауна по време на реализиране на проекта за ново 

устройствено зониране, което е свързано с повишено човешко присъствие и шумови 

нива, които ще принудят мобилните видове да се изтеглят на по-голямо разстояние от 

площадката на изграждащата се устройствена зона. Въздействието е локално, 

временно. 

При изграждането на залегналите в ОУП нови устройствени зони с различно 

предназначение могат да се очакват нарушения на растителни видове без 

консервационна стойност предимно по време на доставка и монтаж на съоръженията и 

при утъпкване на почвите. Въздействията се очаква да бъдат отрицателни, 

краткосрочни и временни. Не се очаква вторично и кумулативно въздействие. 

Не се очакват въздействия свързани с фрагментация, нарушаване на структурата 

и функциите на защитените зони, както и на видовете предмет на опазване. 

Възможно е нахлуване на чужди за местната флора растителни видове при 

използване на нетипични за района растителни видове при озеленяване на нови площи. 

Потенциална опасност за естествените местообитания е използването на пестициди.  

6.8.2  Въздействие върху животински свят от реализирането на 

ОУПО Тетевен 

Както се подчерта по-горе, в агроценозите не е пречка да се настаняват и 

размножават определени видове животни, повечето от които птици. Тези земеделски 

земи се обитават от полската чучулига (Alauda arvensis), качулата чучулига (Galerida 

cristata), полска бъбрица (Anthus campestris), пъдпъдък (Coturnix coturnix), яребица 

(Perdix perdix) от размножаващите се видове. Ливадите и пасищата, както и 

изоставените земеделски орни земи, извън защитените зони са трофична база и ловни 

полета за грабливите видове птици. 

Трансформирането на   земите, включени в УЗ в ОУПО Тетевен от един вид 

антропогенни в друг тип антропогенни ще доведе до промяна и на видовият състав на 

населяващата го фауна. Въздействие може да се очаква върху местната фауна по време 

на реализиране на проекта на новопороектираните  устройствени зони, свързано с 

повишено човешко присъствие и шумови нива от строителната механизация, които ще 

принудят мобилните видове да се изтеглят на по-отдалечено място от площадката на 

изграждащата се устройствена зона. Въздействието е локално, временно и обратимо. 

Проектираното с ОУП устройствено зониране не засяга  горската дървесна 

растителност на територията на общината. И след изграждане на устройствените зони, 

извън териториите на защитените зони, те запазват своя характер и местообтитание на 

различните видове животни. 
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6.8.2.1 Въздействие в строителната фаза на УЗ, включени в ОУПО Тетевен 

Очаквано въздействие върху техногенния ландшафт 

Този тип ландшафти, включва дървесно-храстови композиции развити около 

елементи на инженерно-техническата инфраструктура – пътищата. Озеленяването 

около транспортните трасета е процес, с който се решават технически, екологични и 

композиционно-пространствени задачи. Озеленяването на новите пътни трасета на 

територията на общината, радположени извън границите на защитените зони ще имат 

положителен екологичен ефект. Растителността ще формира нови местообитания за 

различни водове животни. 

Унищожаване (загуба) на местообитания 

При реализацията на проекта за ОУП и включените нови устройствени зони, 

няма да бъдат пряко засегнати, увредени или допълнително видоизменени 

местообитания на редки и защитени растителни и животински видове, извън границите 

на защитените зони на територията на обшина Тетевен. Няма да има въздействие върху 

типичните природни местообитания поради отсъствие на такива местообитания, както 

и редки, и защитени видове от терена на проектираните устройствени зони. 

Проучването показва, че местообитанията на територията на бъдещото устройствено 

зонирате се оценява, като вторично деградирали, антропогенно производни и 

неустойчиви терени. В този случай ще бъдат унищожени антропогенни екосистеми и 

ще бъдат преобразувани в друг тип също антропогенни. При разчистване, изкопни и 

насипни работи, в границите предвидени за ново устройствено зониране, почвените 

микрофлора и мезофауна ще бъдат напълно унищожени, а видовете от макрофауната 

ще бъдат принудени да напуснат тази територия. По време на строителството ще има 

отнемане на почвената повърхност, при което се унищожава полезна ентомофауна, 

включваща почвените микроорганизми, (свързани с образуването на хумуса и са важен 

фактор за плодородието на почвата), дъждовни червеи и други почвени вдове, имащи 

изключително важна роля за екологичното равновесие. При бозайниците, пряко 

негативно въздействие ще има върху наземно и подземно живеещите, тясно свързани с 

този хабитат видове, като  дребни гризачи, полевки, мишки и техните размножителни 

колонии. Не се очаква  въздействие върху типичните природни местообитания на редки 

и защитени животински видове, поради отсъствието на такива на поземлените имоти 

включени в ОУП за ново усторйствено зониране, извън територията на защитените 

зони. 

 С изграждане на устройствените зони се формира друга екологична ниша, която 

се заема от други видове и групи животни. Силното антропогенизиране на района и 

продължителното системно замърсяване с битови и строителни отпадъци ще повлияе 

драстично върху фауната и сформирането на съвременния фаунистичен комплекс на 

тази урбанизирана вече територия. 

При практическото реализиране на устройственото зониране ще бъдат засегнати 

и площи от ливади и пасища, извън границите на защитените зони, които се явяват 

трофична база и ловни полета за грабливите видове птици и някои от видовете 

прилепи. Въздействето се очаква да бъде локалво. Наличието в района на такива 

земеделски земи ще компенсира хранителната база на определени видове грабливи 

птици. Не е изключено да бъдат засегнати и ливадни площи с храстова растителност, 

които са гнездова база за определени видове птици, обитатели на тези площи извън 

защитените зони.    

Смъртност на индивиди 

При реализацията на проекта за ОУП на община Тетевен не се очаква да бъдат 

пряко физически унищожени растителни и жиовтински видове включени в 

Приложените № 2 на Закона за биологичното разнообразие и Директива 92/43 ЕС за 
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хабитатите или птици от Приложение № 2 на Закона за биологичното разнообразие и 

Приложение I на Директива 79/409 извън територията на защитените зони. 

 Водоеми 

Реализацията на ОУП извън границите на защитените зони не засяга 

повърхностни водни обекти на територията на общината. Не се очаква негативно 

въздействе върху хидрофауната. 

Фактори, оказващи въздействие върху околната среда по време на 

реализилане на ОУП 

Шум 

Практическото реализиране на проекта за ОУП е съпроводено с използването на 

технически средства, строителна механизация за извършвне на изкопни дейности и 

транспорт на земни маси ще има повишени шумови нива в района на изграждане на 

устройствените зони извън защитените зони. Очаква се повишаване на фактора 

безпокойство за част от видовете, които има потенциална вероятност да се срещнат в 

близост до територията на извършваното строителство. Възможно е при 

строителството на устройствените зони в близост до периферните граници на някоя от 

защитените зони да има дистанциране на животински видове в други части, отдалечени 

от източника на шум. Въздействето е временно, локално и обратимо. Освен това, 

усторйстветното зониране няма да бъде реализирано наведнъж и едновременно, а 

разсрочено във времето, в определен период от време. По-значително шумово 

въздействие ще има върху обитаващите агроценозите, който са в близост до 

строителните площадки, при което подвижните видове ше бъдат принудени да се 

дистанцират от източника на шум на места, отдалечени от източника на щум. 

Формираните шумови нива, от работата на използваната изкопна и транспортна 

техника, няма да окажат негативно въздействие върх редки и защитени видове, които 

отсъстват от територията на устройствените зони. Въздействието варху околната среда 

е само  през светлата част  на деня за ограничен период от време, с малък териториален 

обхват и е обратимо. 

6.8.2.2 Въздействие по време на експлоатация на включените в ОУПО 

обекти и УЗ 

Изградените нови усторйствени зони ще формират  шумови нива, които да 

надхвърлят естествения шумов фон. Превръщането на земеделските територии в зона 

за отдих, курортни комплекси ще доведе до нейното периодично антропогенно 

въздействие от определено количество човешко присъствие с формираните от него 

определени шумови нива. Това антропогенно въздействие е извън границите на 

защитените зони и ще има въздействие върху синантропни видаве населяващи 

урбанизираните територии. 

Не се очаква животинските видовете, обитаващи защитените зони, да бъдат 

обезпокоени по време на експлоатацията на новоизградените обекти. 

От посоченото следва заключението, че предвижданията на плана имат за цел да 

стабилизират и обогатят флористичното и фаунистично богатство на територията, 

предмет на планиране. 

 

6.8.3 Въздействие върху биологичното разнообразие, защитените зони 

и защитените територии 

В разработения проект за ОУП на община Тетевен са предвидени устройствени 

зони в отделните землища на общината, които попадат на територията на защитени 
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зони. Практическото реализиране на проектираните устройствени зони има вероятност 

да окажат въздействие върху структурата, функциите и природозащитните цели на 

отделните защитени зони, на чиято територия се предвиждат да се реализират, върху  

природни местообитания и местообитания на целеви видове, предмет на опазване в 

защитените зони.  

Включеното, в проекта за ОУП на община Тетевен, устройствено зониране по 

землища и засегнатите защитени зони е подробно представено в ДОСВ на ОУПО 

Тетевен и е подробно оценена степента на въздействия върху защитените зони. 

Предложени са  рестрективни мерки за редуциране на включените имоти в съответните 

УЗ, както и алтернативен вариант на ОУПО Тетевен, който е по щадящ и по 

благоприятен за устойчивото развитие на околната среда на територията на общината.  

6.8.4 Обобщена оценка на въздействия на ОУП върху растителния и 

животински свят и биологичното разнообразие* 

*Текстът е преработен и допълнен съгласно  т.11 от Становището на РИОСВ, 

Плевен №3399(17)/ 12.06.2020). 

В защитените зони на територията на община Тетевен 

Въздействия на ОУП върху растителността 

Проектът за ОУП на община Тетевен предвижда устройствено зониране в 

границите на защитени зони върху терени от земеделския фонд на отделните землища в 

общината. Това са предимно ниви (орна земя), пасища, мери, ливади, овощни градини. 

Очаква се да бъде унищожена вторична и производна растителност съставена от 

широко разпространени плевелни, рудерални и пасищни видове. Ще бъдат 

преобразувани вторични и производни земеделски местообитания. 

Устройственото зониране няма да бъде причина за нарушаване на видовия 

състав, тъй като  неговото реализиране е предвидено  на терени, които са част от 

земеделския фонд на землищата в общината, които са антропогенно повлияни. 

Очакваното негативно въздействие е свързано с намаляване на подходящи 

местообитания за повсеместно разпространени растителни видове, което не е от 

жизнено значение за тези растения. 

Пряко въздействие върху част от растителната покривка ще има в границите на 

терена, върху който е предвидено изпълнението на проекта за устройствени зони и е 

свързано с унищожаване или увреждане на растителни видове и съобщества, както и 

нарушаване на техните хабитати. Растителната покривка на тези терени основно е 

тревна, с участие на единични храсти и дървета. Съобществата и изграждащите ги 

видове са широко разпространени на цялата територия на общината и не съществува 

вероятност от тяхното изчезване. Практическото реализиране на проекта, за 

устройствено зониране, е свързано с разчистване на строителните терени от налична 

тревна, храстова или единична дървесна растителност, изграждане на инфраструктура 

за достъп до устройствените зони. Трайно унищожаване на тревна растителност ще има 

само при изкоп на фундаменти за изграждане на сгради и изграждане на 

инфраструктурата до тях. Временни нарушения на тревната растителност са възвожни  

при подравняване на терените. 

Неблагоприятните въздействия върху растителността, на територията на 

устройственото зониране, е резултат от замърсяването на въздуха и почвите при 

изгарянето на различните видове горива от използваната строително- монтажната 

техника, по време на строителството.  

Не се засягат горски територии, гори и горски земи. Не се очакват въздействия 

върху горската растителност, която ще запази своя характер и няма да бъде засегната от 

реализацията на ОУП. Горските територии запазват обхвата и предназначението си – за 
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*Забележка (Текстът е преработен и допълнен съгласно  т.11 от Становището на РИОСВ, 

Плевен №3399(17)/ 12.06.2020) 

дърводобив, за лов и отглеждане на дивеч. Те ще продължат да се устройват съгласно 

действащите лесоустройствени планове. 

Очаквани влияния и степен на въздействие на ОУП върху  защитени 

видове растения в защитените зони 

В актуализирания Стандартния формуляр (2006-09) през 2015-07 са посочени 

следните защитени растителни видове за защитените зони G0001493 Централен 

Балкан-буфер и BG0000494 Централен Балкан по двете Директиви: 1381 Dicranum 

viride, 4067 Echium russicum, 6216 Hamatocaulis vernicosus, 2327 Himantoglossum 

caprinum, 1379 Mannia triandra, потвърдени и при новото актуализиране през 2018-12.   

В представения списък на защитените растителни видове според специфичната 

информация получена в резултат на проекта "Картиране и определяне на природо-

защитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" на територията на 

защитена зона G0001493 Централен Балкан-буфер е потвърдено присъствието само на 

1381 Dicranum viride и 6216 Hamatocaulis vernicosus.  

Потенциалните местообитания на посочените два вида остават извън обсега на 

проекта за ОУП и няма да бъдат засегнати при неговото бъдещо реализиране. 

Въздействия  върху тях не се очакват, както и промяна на техния ПС. Не  се  очакват  

кумулативни въздействия. 

Проектът за ОУП не засяга тези защитени видове в защитена зона BG0000494 

Централен Балкан. 

 

Въздействия на ОУП извън границите на защитените зони на територията 

на община Тетевен 

Разработеният проект за ОУП на община Тетевен предвижда устройствено 

зониране в землищата на на с. Български извор, с.Гложене, с. Голям извор, Тетевен, 

което ще бъде извършено на терени извън териториалните граници на защитените зони.  

Въздействия на ОУП върху растителността 

Устройственото зониране засяга площи от поземления фонд на посочените 

землища, които са терени от категория ниви (орна земя), пасища, мери, ливади, овощни 

градини, друг вид трайно насаждение, зеленчукови градини, овощни градини, друг вид 

земеделска земя, изоставени трайни насаждения,  извън защитените зони на 

територията на община Тетевен. 

Анализът на флористичния състав на растителността в имотите определини за 

устройствено зониране показва, че на тази територия няма редки, застрашени от 

изчезване и защитени растения и растителни съобщества. 

 В обработваемите селскостопански земи, в зависимост от отглежданите 

култури, най-често са формирани плевелни съобщества, които се отнасят към клас 

Stellarietea mediae. Съобщества от този клас са формирани и в някои от изоставените 

земеделски земи и на частично деградирани терени. Местообитанията са производни и 

вторично преобразувани. 

Поради климатичните и почвените условия в горския и селскостопанския фонд 

на община Тетевен, са протекли и протичат интензивни първични и вторични сукцесии, 

в резултат на които са се формирали различни типове растителни съобщества, които се 

отнасят към голям брой класификационни единици.  Над 40% от нивите в община 

Тетевен не се обработват. Към тях следва да се прибавят и неизползваните или слабо 

използвани други селскостопански земи. На тези изоставени площи протичат 

интензивни сукцесии на настаняване на различни растителни видове. Всички нови 

съобщества са производни и вторично преобразувани. 
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На преовлажнени местообитания покрай водните течения, в равнинни участъци, 

са формирани хигрофитни съобщества от тръстика, камъш и др., които се отнасят към 

клас Phragmito-Magnocaricetea. Местообитанията на този тип растителност най-често са  

първични и производни. 

  На плодородни почви при среден режим на овлажнение са формирани 

мезофилни ливади и пасища, които се отнасят към клас Molinio-Arrhenatheretea. На по-

бедни почви с недостатъчно овлажнение формираните тревни съобщества принадлежат 

към клас Festuco-Brometea. На бедни каменисти почви и скален рохляк в отделни 

участъци са формирани растителни съобщества, които се отнасят към клас Koelerio-

Corynephoretea. Месторастенията на тези типове растителност най-често са кратко- и 

продължително производни.  

На територията на община Тетевен от  Приложение № 3 на Закона за 

биологичното разнообразие са установени (Растителни видове защитени на 

територията на цялата страна) Пеперудоцветен салеп (Orchis papilionacea L.); Есенен 

спиралник (Spiranthes automnalis); Дегенов (скален) копър (Seseli  degenii Urum. ); 

Лежаща линдерия (Lindernia procumbens ); Хоботниче (Rhynchocorys elephas (L.) 

Griseb.). Практиечското реализиране на усторйствентото зониране не засяга 

потенциални местообитания на тези растителни видове. В имотите, предвидени за 

устройствено зониране, не са установени популации на редки и защитени растителни 

видове, както и други видовете от Приложение № 3 на Закона за биологичното 

разнообразие. 

При   устройствените дейности   се   очаква   временно   пряко   влияние   върху 

агрофитоценози в земеделски земи и то само при изграждане на инфраструктурата, 

изкопните дейности за фундаменти  на сградния фонд, временно  депониране  на  

иззетия  хумусен  слой  и  почвени  маси; временно складиране на строителни елементи 

и материали. Въздействието се очаква да бъде незначително, отрицателно, временно, 

краткосрочно. Не се очакват вторични и кумулативни въздействия. 

В разглежданите имоти не се очаква значително нарушаване на характерната 

флората, поради това, че това са земеделски земи. Основните въздействия от 

проектираните устройствени зони са свързани с промяна начина на трайно ползване на 

земеделските земи, промяна в естествения характер на района, създаване на 

потенциален визуален дискомфорт и генериране на незначителни количества отпадъци. 

По време на устройственото зониране очакваните въздействия  върху  растителния 

компонент, на  засегнатата територия  са незначителни, отрицателни, временни и 

краткосрочни. Не се очакват вторично и кумулативно въздействие. 

По време на експлоатацията 

При поддържане и ремонт на инфраструктурата се очакват  нарушения на 

растителни видове без консервационна стойност и растителни местообитания. 

Въздействието ще бъде отрицателно и дългосрочно в рамките на територията, върху 

която е реализирано устройственото зониране и пътищата за достъп. Не се очакват 

вторични и кумулативни въздействия. При експлоатацията на новоизградените 

устройствени зони  ще  бъде  променен  облика  на  средата  от земеделски земи в 

техногенен и ще се увеличи антропогенното въздействие върху териториите. 

Очакваното въздействие ще бъде отрицателно  и  дългосрочно  само на територията, 

върху която са изгразени устройствените зони. Не се очакват вторични и кумулативни 

въздействия. 

Предвиденото озеленяване, на новите устройствени зони, с дървесна и храстова 

растителност ще има положителен екологичен ефект и се очаква да настъпи визуална 

промяна на терена на устройственото зониране.  
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Степен на въздействия на ОУП върху местообитанията и популациите на 

приоритетни животински видове 

В защитените зони на територията на община Тетевен 

Реализирането на проекта за ОУП и включените в него устройствени зони и 

съпътстваща инфраструктура ще има известно негативно въздействие върху фауната в 

района на строителството. Терените определени за ново устройствено зониране са част 

от земеделския фонд на отделните землища в общината и включват земеделски земи 

(орни ниво), пасища, мери и ливади, овощни градини и изоставени терени с трайни 

насаждения. 

Като се има предвид бедното видово разнообразие в агроценозите, изграждането 

на нови устройствени зони няма да доведе до значими промени в популациите на 

засегнатите животински видове в тези екосистеми. Възможно е  временно и 

краткосрочно прогонване на някои сухоземни видове по време на строителните 

дейности. Не се очаква изграждането на устройствените зони по землища да доведе до 

нарушаване на видовия състав в защитените зони. Очаква се обезпокояване на видове 

предимно по  време  на  строително-монтажните дейности изразено в  засилено  

човешко  присъствие, шумово и светлинно замърсяване. Може да се  очаква 

обезпокояване на бозайници, влечуги и птици, които обитават територията на 

изграждащите се устройствени зони.  

Устройственото зониране не засяга повърхностни водни тела и потенциални 

местообитания на защитени видове риби, техни популации и природозащитен статус.    

Някои от терените включени в  ОУП за нови устройствени зони, на територията 

на отделните землища в общината, са потенциални местообитания на защитени видове 

земноводни. При реализиране на устройственото зониране в защитените зони по 

местообитанията ще бъдат засегнати техните потенциални местообитания, които да 

доведат до  тяхното фрагментиране и промяна на ПС по критерий „Структура и 

функции“. 

При реализиране на проекта за ОУП се засягат потенциални местообитания на 

защитени видове безгръбначни животни. Отнетите площи са малки по своите размери  

и не се очаква фрагментиране и промяна в структура и функции на местообитанията и 

популацията на видовете, в границите на защитената зона. 

С реализацията на проекта за ОУП не се засягат дневни летни и зимни убежища 

на видовете прилепи в зоната. По време на устройственото зониране не се очаква пряко 

въздействие върху индивиди и проектът за ОУП няма да има въздействие върху 

структурата на популациите на прилепите в защитените зони. 

Непреки въздействия - безпокойство и повишено шумово нива не се очакват 

върху популациите на прилепите в защитената зона. Строителните дейности по време 

на реализиране на устройствените зони ще бъдат изпълнявани през светлата част на 

денонощието, когато прилепите като нощни животни напълно отсъстват. Непреките 

въздействия се изразяват и в промяна на екологичните характеристики и структурата на 

поземлените имоти, които са открити площи, представляващи тревни и храстови 

съобщества и са тяхна потенциална трофична база. 

 Реализацията на включените в проекта за ОУП устройствени зони няма да 

прекъснат и нарушат потенциални миграционни коридори, което заедно с отсъствието 

на преки въздействия гарантира целостта и естествените функционални характеристики 

на прилепните популации в защитените зони. Устройствените зони с техните сгради и 

съпътстващите съоръжения не са непреодолима изкуствена бариера при извършване на 

полет, от страна на прилепите, и не могат да предизвикат бариерен ефект при 

използване на потенциалните местообитания и потенциалните ловни полета, както и да 

бъдат фактор, който предизвиква функционална фрагментация на местообитанията на 
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прилепите в защитените зони. Намаляването на ловните територии с устройственото 

зониране, като   пространствена фрагментация не предизвиква структурни промени в 

популацията на видовете прилепи в защитените зони. 

Реализацията на  проекта за ОУП  е свързана с използване на терени от 

земеделския фонд на землищата на територията на община Тетевен, които са 

местообитания и трофична база за различни видове птици. При извършените 

наблюдения на територията за устройствено зониране (земеделски земи, синори, 

пасища, мери, изоставени ниви, ливади) е установено, че те могат да бъдат 

местообитания, гнездова база и размножаване на отделни видове птици. При 

реализиране на ОУП и включените в него нови устройствени зони се засягат 

местообитания на птици гнездещи в обработваемите земи. Като доминиращ вид е 

полската чучулига (вид с добра численост в цялата страна) следван от качулата 

чучулига и полска бъбрица. Прякото въздействие върху тези видове, гнездещи в 

обработваеми земеделски земи, може да бъде ограничено от строителство по време  

размножителния период. Загубата на територии от обработваемите площи ще се отрази 

пряко, като загуба на местообитания за гнездящите в тях видове птици. Това 

въздействие ще бъде главно за полската чучулига, жълтата стърчиопашка, пъдпъдъка, 

качулата чучулига и полска бъбрица, както и за някои видове овесарки. Отнетите 

площи са в размери, които няма да се отразят върху числеността на популациите и 

техния ПС. Такива открити земеделски земи, извън обсега на ОУП има в съседство, 

които могат да компенсират урбанизираните територии. 

Наличните водни площи, повърхностни водни тела и влажни места няма да 

бъдат засегнати от ОУП в границите на защитената зона. Повърхностните водоеми с 

различна големина, които остават извън обсега на ОУП при изграждане на 

устройствените зони ще запазят своя естествен характер, като местообитание и място 

за изхранване на видове птици свързани с водните площи. Частично ще бъде засегната 

хранителната база на някои видове зимуващи птици в зоната, които използват зимните 

посеви на територията на общината, като хранителна база. 

Застрояването на обработваеми ниви, ливади, пасища ще намали с реализацията 

на посочените устройствени зони площите, като хранителна база на Ciconia ciconia, 

Lullula arborea, Circaetus gallicus, Pernis apivorus, Lanius collurio и др.  

Включените в устройственото зониране ливади, пасища, мери и пасища с храсти 

са гнездова и ловна територия и трофична база за различни видове птици. Като ловна 

територия се използват от грабливите видове птици, където ловуват дребни бозайници, 

влечуги и наземно гнездещи птици. Засегнатата трофична база е с малки размери, които 

няма да дадат сериозно отражение върху числеността на популацията и ПС на птиците 

в зоната. Въздействето се оценява, като незначително. 

Горски територии със стари широколистни и смесени гори не се засягат при 

новото устройствено зониране, което няма да доведе до намаляване на трофичната база 

на черния кълвач (Dryocopus martius), Сив кълвач (Picus canus), Сирийски пъстър 

кълвач (Dendrocopos syriacus). 

Устройствените зони не са непреодолима пътна преграда върху фронта на 

миграция на птиците в защитените зони и  не предполага ограничаване на фронта на 

мигриращите видове птици и отнемане на ефективно въздушно пространство, 

използвано по време на техните ежедневни, пролетни и есенни миграции. 

Характерът на строителството, в отделните устройствени зони, не формира 

бариерен ефект за обитателите в границите на защитената зона, което да пречи за 

тяхната миграция и обмен на генетична информация. Придвижването на птиците е във 

въздушното пространство и частичното фрагментиране на определени площи в зоната, 
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в резултат на новоизградените устройствени зони, не засяга орнитофауната. Не се 

очаква формиране на кумулативен ефект.  

Предвид високата мобилност на повечето бозайници и птици и тяхната 

екологична пластичност, след завършване на строителните дейности  те отново могат 

да се завърнат в района. Не е изключена промяна в поведението на мигриращите птици, 

както и промяна в хранителното поведение на някои хищни птици и бозайници, с оглед 

избягване на близостта до вече урбанизирана територия. Възможно е частично 

увреждане на качеството на съседни местообитания по време на строителството поради 

увреждане и утъпкване на агрофитоценозите. Въздействието може да бъде оценено, 

като временно, дългосрочно, обратимо. Очакваните кумулативни въздействия са 

възможни при съчетаване с наличие на изграждащи се други подобни обекти. При  

увреждане на местообитания (агрофитоценози) очакваното въздействие ще бъде 

частично в   земеделските земи, което да доведе до увреждане и прекъсване на 

биокоридори. Въздействието ще бъде пряко, временно, дългосрочно, обратимо. 

Промяната на селскостопанските територии в техногенни може да се разглежда като 

частично въздействие в земеделски земи с комбинирано въздействие върху качеството 

на местообитанията. Въздействието ще  бъде  пряко,  временно,  дългосрочно и  може  

да  доведе  до  временно  (обратимо) увреждане   на   местообитания   и   популации.   

Не е изключено да възникнат  инцидентно  пожари и въздействието да доведе до 

частично или пълно увреждане качеството на съседни до строителната площадка 

местообитания. Това ще има комбинирано въздействие върху качеството на 

местообитанията и може да доведе до увреждане и прекъсване на биокоридори.  

При озеленяване на новите усторйствени зони не е изключено нахлуване на 

чужди популации  на  инвазивни  растителни  и  животински  видове в защитените 

зони, което ще има комбинирано въздействие върху  качеството  на  местообитанията и 

формиране на кумулативен ефект. Озеленяването променя условията на средата и 

формира нова екологична ниша, която се заема от други видове и групи животни. 

Засадената дървесна и храстова растителност ще създаде нови местообитания за 

формиращия се фаунистичен комплекс на тази територия. По-голямото видово 

разнообразие на растителността създава условия и за по голям брой животински видове 

и плътността на фауната. 

При реализиране на проекта за ОУП не се очеква въздействе върху защитена 

зона BG 0000494 Централен Балкан и BG0000269 Пещера Лястовицата, които остават 

извън обсега на Общия устройствен пран на общината и  не се очакват промени в 

структурата и функциите на тези защитенати зони. 

Въздействие в строителната фаза на УЗ извън защитените зони, включени в 

ОУП на Тетевен 

Унищожаване (загуба) на местообитания 

ОУП не предлага градоустройствени решения, засягащи местата с висока 

концентрация на биологично разнообразие, извън границите на защитените зони.  При 

реализацията на проекта за ОУП и включените нови устройствени зони, няма да бъдат 

пряко засегнати, увредени или допълнително видоизменени местообитания на редки и 

защитени или ендемични растителни и животински видове, включени в приложенията 

на Закона за биологичното разнообразие и Червената книга на България, извън 

границите на защитените зони на територията на обшина Тетевен. Не се очаква 

въздействие върху защитени природни местообитания и редки и защитени видове 

поради отсъствие на такива на предвидените терени за  устройствени зони. Не се 

засягат местообитания, включени в Приложение №1 на Закона за биологичното 

разнообразие и Приложение № 1 на Директива 92/43/ЕЕС. 
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Не се променя в негативен план установеният баланс на горския фонд на 

общината по вид гори. Запазва се характера и структурата на горските екосистеми, като 

горите на територията на общината ще продължат да се стопанисват съгласно 

предвижданията на Лесоустройствените проекти. 

Поземлените имоти включени в проекта за устройствено зониране се определят, 

като вторично деградирали, антропогенно производни и неустойчиви терени. 

Устройственото зониране ще засегне антропогенни екосистеми, които ще бъдат 

преобразувани в друг тип антропогенни. Новите устройствени зони, засягат терени с 

оскъдна или предимно рудерална растителност с широко и повсеместно 

разпространени в страната растителни видове. Не се засягат находища на лечебни 

растения, поставени под специален режим на опазване и ползване или на такива със 

стопанско значение. 

По време на строителството, на включените в ОУП на община Тетевен 

устройствени зони, се очаква да има частично и пряко унищожаване на антропогенни 

съобщества в земеделски земи, извън териториалните граници на защитените зони. Не 

е изключено по време на строителните дейности да има увреждане качеството на 

съседни местообитания поради увреждане и утъпкване на агрофитоценозите. 

Въздействието се очаква да бъде временно, дългосрочно, обратимо. Кумулативните 

въздействия са възможни при бъдещо изграждане на подобни обекти. 

При устройственото зониране се очаква частично  унищожаване  на  почвените 

микрофлора и мезофауна,  фрагментиране  и  увреждане  на  местообитания,  изолиране  

и прекъсване на местообитания. Очакваното въздействие се определя, като временно   и   

дългосрочно.  

По време на строителството ще има отнемане на повърхностния почвен слой, 

при което се унищожава полезна ентомофауна, включваща почвените микроорганизми, 

(свързани с образуването на хумуса и важен фактор за плодородието на почвата), 

дъждовни червеи и други почвени вдове, имащи изключително важна роля за 

екологичното равновесие.  

Засегнатите земеделски терени, от устройственото зониране, извън защитените 

зони, са в размери, които не застрашават развитието на популациите на животинските 

видове включени в  Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие, в 

Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и 

флора (CITES) и Директиви 92/43ЕЕС и 2009/147/ЕЕС.    

Устройственото зониране извън границите на защитените зони не засяга 

потенциални местообитания на видове безгръбначни животни от Приложение 3 на ЗБР 

(Lucanus cervus, Rosalia alpinа, Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo, Lycaena dispar, 

Polyommatus eroides), поради отсъстве на такива местообитания на територията на 

поземлените имоти включени в проекта за устройствено зониране. Не се засягат от 

устройственото зониране и крайбрежни речни територии, които са потенциални 

местообитания на земноводни, като Жълтокоремната бумка (Bombina variegatа) и 

Южен гребенест тритон (Triturus karelinii). 

 Извън обсега на устройственото зониране остават местообитанията на 

бозайниците (Кафява мечка (Ursus arctos), пъстър пор (Vormela peregusna), Балканската 

дива коза [(Rupicapra rupicapra balcanica), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 

newtoni)]. 

При бозайниците, пряко негативно въздействие ще има върху наземно и 

подземно живеещите, тясно свързани с този хабитат видове, като  дребни гризачи, 

полевки, мишки и техните размножителни колонии. Не се очаква  въздействие върху 

типичните природни местообитания на редки и защитени животински видове, поради 
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отсъствието на такива на поземлените имоти включени в ОУП за ново устройствено 

зониране, извън територията на защитените зони. 

Урбанизирането на откритите пасища, ливади и мери, както и изоставените 

земеделски земи ще намали ловните полета, като трофичната база за някои от видовете 

прилепи от Приложение 3 на ЗБР, извън границите на защитената зона. Присъствето на 

прилепи в откритите земеделски земи е свързано с  тяхната  хранителна  активност. 

Обработваемите земеделски земи, включени в ОУП са с ниското насекомно обилие, 

което е причина за ниската численост на ловуващи прилепи в тях. Това определя и 

ниската степен на въздействие върху прилепите при изграждане и експлоатация на 

новите устройствени зони. Тези земеделски земи, освен трофична база не са подходящи 

убежища за прилепите и не са от значение за размножаването и зумуването им.  

Устройствените зони с техните сгради и съпътстващите съоръжения не са 

непреодолима изкуствена бариера при извършване на полет, от страна на прилепите, и 

не могат да предизвикат бариерен ефект при използване на потенциалните 

местообитания и потенциалните ловни полета извън границите на защитените зони. 

Като се има предвид височината на постройките в урбанизираните територии и 

височината, на която се извършват полети от прилепите не са непреодолима пречка при 

полета на отделните индивиди и не може да предизвика временен или траен бариерен 

ефект, както и прекъсване на миграционни или други биокоридори.   

Незасегната от устройственото зониране остава богатата трофична база за 

прилепите край по-големите и по-малки реки. Тази речна мрежа на определени места е 

и потенциално местообитание на видрата, което остава извън границите на 

устройственото зониране и защитените зони.  

При увреждане на агроценози, като местообитание,  въздействието може да  

бъде частично в земеделските земи, с комбинирано въздействие върху качеството на 

местообитанията и да доведе до увреждане и прекъсване на биокоридори. 

Въздействието ще бъде пряко, временно, дългосрочно, обратимо. 

Урбанизирането на земеделски земи с нови усторйствени зони ще доведе до 

формиране на нова екологична ниша, която се заема от други видове и групи 

растителни и животниски видове. От направените наблюдения върху  терените 

определени за ново устройствено зониране е установена, че тези земеделски земи  

нямат съществено значение, като място за струпване на голямо количество реещи се 

птици по време на миграция,  за  хранене  или  нощуване. Агроценозите се използват, 

като местообиатние, гнездова база и място за размножаване от птици от различни 

екологични групи. Като гнездова територия птиците използват четири различни 

местообитания – земеделски земи, синори, пасища и гори. В обработваемите 

земеделски земи, като местообиатние и гнездова база се използва от полската чучулига 

(Alauda arvensis), качулата чучулига (Galerida cristata), полска бъбрица (Anthus 

campestris) и друти видове птици. Засегнатите от устройственото зониране 

местообитания ще бъдат компенсирани от наличните земеделски земи в съседство.   

  Реализацията на ОУП извън защитените зони засяга и потенциални ловни 

полета, които са трофична база за различни видове грабливи птици включени в 

Приложение 3 на ЗБР. Такива ловни полета са ливади, пасища, мери и изоставени 

земеделски земи, извън границите на защитените зони. Отнетите площи не са в 

размери, които да бъдат от съществено значение за изхранването на популациите от 

грабливи и други видове птици, извън границите на защитените зони. Въздействето се 

очаква да бъде локално. Наличието на достатъчно други открити площи в и извън 

защитените зони могат да компенсират отнетите ловни полета при изграждането на 

устройствените зони.   
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В отделни поземлени имоти се очаква да бъдат засегнати ливадни площи с 

храстова и единична дървесна растителност, които са гнездова база за определени 

видове птици, извън защитените зони. Горските територии, като местообитание, 

гнездова база на горските видове птици, остават извън устройственото зониране, 

включено в проекта за ОУП. Въздействие не се очаква. 

Поради отдалечеността на усторйственото зониране от границите на защитените 

зони не се очаква въздействие върху тях и естествените местообитания в тях. 

Кумулативен ефект може да възникне при внасянето на чужди и инвазивни 

растителни и животински видове при изграждане на подобни нови обекти, което да 

доведе до промени в местообитанията. Навлизането на чужди растителни видове в 

агрофитоценозите ще доведе до  въздействие върху  качеството  на  местообитанията. 

Възникване на кумулативен ефект при развитие на чужди популации от инвазивни  

растителни видове е възможен при строителство на други подобни обекти в съседство с 

новоизградените устройствени зони и да засегне граничните части на защитени зони. 

 

Смъртност на индивиди 

При реализацията на проекта за ОУП на община Тетевен не се очаква да бъдат 

пряко физически унищожени растителни и животински видове включени в 

Приложените № 2 на Закона за биологичното разнообразие и Директива 92/43 ЕС за 

хабитатите и от Приложение № 2 на Закона за биологичното разнообразие и 

Приложение I на Директива 2009/147 ЕЕС за птиците извън територията на защитените 

зони. 

При подготовката на строителните площадки, за реализиране на новите 

устройствени зони извън размножителния период не се очаква да бъдат засегнати 

гнезда и унищожаване на младото поколение на наземно гнездщи видове птици в и 

извън границиет на защитените зони.. 

При извършване на подготвителни работи преди строителството и по време на 

строителството през размножителния период е възможно да бъдат засегнати гнезда и 

малки на наземно гнездещ видове птици в ливади, пасища и обработваеми ниви. 

Тези видове птици са застрашени, както в границите на защитените зони, така и 

на терени извън защитените зони. И в двата случая при подготвителнит дейности 

свързани с отнемане на пъвърхностния хумусен слой и изкопни работи се засяга 

полезна ентомофауна, дъждовни червеи, почвената микрофлора и мезофауна, които ще 

бъдат напълно унищожени. Засегнатите видове не са с консервационна значимост. 

В разработения проект за ОУП на община Тетевен не са предвидени 

устройствени зони на територията на  посочените в Доклада  защитени територии. 

Практическото реализиране на проектираните устройствени зони няма вероятност да 

окажат въздействие върху структурата, функциите и природозащитните цели на 

отделните защитени територии, защото на тези  територия са отдалечени на голямо 

отстояние от предвижаданията на плана и най-вече в проекта  не се предвижда да се 

реализират обекти на тяхна територия. Върху  защитените растителни и животински 

видове и местообитания на целеви видове, предмет на опазване в защитените 

територии, няма  да се окаже каквото и да е въздействие от реализирането на плана. 

6.9 Културно-историческо наследство 

Налице са действащи закони и обобщени данни в документи на общината, 

НИНКН, НАИМ-БАН множество исторически очерци, изследователски материали на 

видни историографи, както и мемоарна литература.  
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Данните за обекти на НКН се разглеждат успоредно с наличието на природни 

ценности. Този анализ се основава на характерно за общината съчетаване на 

посетителския интерес към културни и природни ценности едновременно.  

Описани са по-значимите  недвижими културни ценности в землището на 

Тетевен, в проекта са представени сравнителна таблица на недвижимите културни 

ценности в землището на град Тетевен (по данни от "Списък на паметници, 

забележителности, институции, исторически местности и други на територията на 

Тетевенската община“, изготвен от община Тетевен - Приложение № 13.5. към проекта, 

като изброените в този списък обекти не присъстват в списъците на НИНКН). Такива 

сравнителни таблици са представени в проекта и  на  населените места в общината, за 

които има декларирани или регистрирани недвижими културни ценности. 

На територията на община Тетевен са регистрираните 205 археологически 

обекта, включени в Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на 

България“, НАИМ-БАН /ТОM II – Археологически недвижими културни ценности/ 

Представени са  90 археологически недвижими културни ценности. 

Планираните в плана устройствени мероприятия не засягат пряко НКЦ. 

Предвидените в плана предложения и норми за устройствено развитие и опазване, са 

адресирани към специализирани детайлни проучвания в следващи нива на проектиране. 

Предложението за спазване на нормативните изисквания на Закона за 

недвижимото културно наследство по време на строителни дейности ще има трайно, 

положително въздействие върху опазването на НКЦ; Предвидените с плана 

охранителни зони, режими и специфични правила и норми за устройствено развитие са 

адресирани към специализирани детайлни проучвания, в следващи нива на проучване и 

проектиране. 

Въздействията върху околната среда от устройствените и технически решения, 

предлагани в ОУПО Тетевен са описани и са определени тези, които могат да окажат 

значителни въздействия върху околната среда. НКЦ не са заплашени от изчезване, 

премахване. Напротив, те са нанесени в специализирана карта, като е определена 

охранителна зона и режима на  опазването им. 

6.10 Вредни физични фактори. Оценка на въздействието на 

реализацията на плана върху акустичната обстановка в 

урбанизираните територии (очаквани промени и тенденции в 

нивата на шум от промишлени, транспортни и локална 

източници на шум) 

В следствие на изготвения анализ и проучвания на територията на общината, не 

са налични данни за превишаване на допустимите стойности за шумово или 

радиационно замърсяване. Планът не предвижда функции и дейности, предизвикващи 

проява на неблагоприятно въздействие от вредни физични фактори. 

6.10.1 Отпадъци 

Всички  новопредвидени устройствени зони в ОУПО Тетевен и дейностите, 

които ще се извършват, в зависимост от функциите им и генерираните отпадъци от 

дейността им, ще се управляват съгласно екологичното законодателство и  Програмата 

за управление на отпадъците на община Тетевен. ОПУО отразява актуалното състояние 

и планира мерките и дейностите с отпадъците на територията на община Тетевен, в 
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съответствие с действащите нормативни изисквания. ОПУО е базирана на наличните 

данни, резултатите от проведени проучвания на системите за управление на отпадъците 

в общината, както и на анализ на възможностите за финансиране на планираните 

дейности. Въз основа на събраните данни са направени експертни предложения и 

прогнози за развитие на инфраструктурата, системите и практиките за управление на 

отпадъците.  

Всички новопредвидени УЗ и дейностите, които ще се извършват в планираните 

обекти (жилищни, вилни, обслужващи и производствени) ще бъдат включени в 

системата за сметосъбиране и сметоизвозване на общината, при което ще бъдат 

подчинени на основните принципи, заложени в ОУПО Тетевен, а именно, спазване на 

оснония ключов елемент на програмата -  йерархията за третиране на отпадъците: 

 Предотвратяване образуването на отпадъци; 

 Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични 

суровини и енергия; 

 Екологосъобразно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на 

тези отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или 

оползотворени. 

Всички новопредвидени устройствени зони и обекти трябва да бъдат обвързани 

с  основната цел на Общинската програма за управление на отпадъците, която включва 

определяне на необходимите мерки за изграждане на интегрирана система за 

управление на отпадъците в община Тетевен като елемент на интегрираната 

Регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит.  

От изпълнението на програмата и съобразяването и с нея се очаква да бъдат 

постигнати следните резултати: 

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез 

предотвратяване образуването им  и насърчаване на повторното им 

използване; 

 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; 

 Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна 

среда; 

 Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 

йерархията на управление на отпадъците. 

Община Тетевен има разработена и Наредба за опазване на околната среда и 

управление на отпадъците на територията на община Тетевен. Наредбата е приета на 

заседание на Общински съвет- Тетевен с Решение № 471 от 26.09.2013 година. През 

2018 г. Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на 

територията на община Тетевен беше изменена и допълнена с Решение № 

885/30.08.2018 г. на Общински съвет – Тетевен. Приетите изменения са във връзка ЗИД 

на Закона за устройство на територията, с който се променя Закона за управление на 

отпадъците и с приета нова Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране 

на биоразградими отпадъци /обн. ДВ, бр.11 от 31.01.2017 г./, с новата Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали /обн. ДВ, бр.98 от 08.12.2017 г./, както и във връзка с практическото 

прилагане на разпоредбите при осъществяване на контрол от страна на Общинска 

администрация Тетевен. 

При реализиране на ОУПО Тетевен, във фазата на строителството на отделните 

обекти, включени в проекта,  задължително трябва да се спазват всички изисквания на 
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горецитираната Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на 

територията на община Тетевен.  

През 2019 г. е направено изменение на Наредба за опазване на околната среда и 

управление на отпадъците на територията на община Тетевен във връзка с постъпил 

протест. Изменението е прието с решение № 1188/19.09.2019 год. на Общински съвет – 

Тетевен. 

Изискванията на посочените документи трябва да бъдат спазвани от 

собствениците и ползвателите на новопредвидените обекти, включени  в ОУПО 

Тетевен. 

При съобразяване с екологичното законодателство и с всички изисквания, 

принципи и мероприятия, заложени в посочените документи на община Тетевен 

(ОПУО и Наредбата ООС), въздействието на отпадъците върху околната среда от 

реализирането на  ОУПО Тетевен се оценява  като незначително. 

6.10.2 Шум, Вибрации, йонизиращи и нейонизиращи лъчения 

Ще се запази тенденцията за неблагоприятни въздействия от шум и вибрации в 

територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик, тъй като 

не се предвиждат обиколно/обходни пътища. 

Ще се съхранят и причините за това - характерните особености на досегашното 

устройство на територията, характеризиращо се с преминаване и на транзитен трафик, 

липса на защитни „зелени екрани”, лошокачествена пътна и улична настилка.  

Не се очакват отрицателни промени по отношение на йонизиращи и йонизиращи 

лъчения. 

Въздействието от вредните физични фактори и оценка на въздействието им от 

реализацията на плана върху урбанизираните територии (очаквани промени и 

тенденции в нивата на шум от промишлени, транспортни и локална източници на шум) 

са подробно разгледани в следващия раздел 6.11. 

6.11 Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 

6.11.1 Характеристика на отделните рискови фактори по отношение на 

влиянието им върху човешкото здраве и оценяване 

възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и 

отдалечено въздействие на рискови фактори 

РИСКОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - ШУМ, ВИБРАЦИИ, РАДИАЦИИ 

С оглед опазване на човешкото здраве и предвиждането на адекватни мерки за 

защита в най-ранен етап, в тази част на оценката следва да се уточнят и изследват 

всички обекти, подлежащи на здравно-хигиенна защита в следващата фаза на 

проектиране ПУП-ПРЗ за конкретните обекти и работни проекти, включени в проекта в 

съответните УЗ на ОУПО Тетевен. В този смисъл оценката на потенциалните 

въздействия допълва следващата част за защита на населението и намаляване на 

здравния риск при строителството и експлоатацията на инвестицинното предложение, 

включени в ОУПО Тетевен. 

Очакваните значими въздействия върху отделните компоненти на околната 

среда се определят съгласно „Указания за ОВОС на инвестиционни предложения” на 

МОСВ от 2002 г. Оценката на значимото въздействие на ОУПО Тетевен върху 

компонентите на околната среда и във връзка с  инвестиционните предложения за 

изграждане на курортно туристически, спортно-рекреационни (спорт и атракцци) или 

други обекти, влючени в плана, които в повечето случаи или са за реновиране, или 
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преставляват разширение  на съществуващи обекти, включени в ОУПО се прави в 

последователност, съблюдаваща вероятността от появата на въздействието, 

продължителността, честотата и реверсивността на предизвиканите изменения от 

строителството и експлоатацията на обектите. При оценката се отчитат и вида и 

обхвата на въздействието, както и специфичните особености на всяко инвестиционно 

предложение, като изграждане на вилни и курортни комплекси, север-североизточно от 

регулацията на гр. Тетевен и южно от с. Рибарица със съпътстващите обслужващи 

обекти. 

Прогнозната оценка на въздействията върху околната среда обхваща двата 

основни етапа на реализация на обектите, включени в ОУПО във фазата на 

строителство и във фазата на експлоатация: 

• По време на строителството – шум, вибрации при изкопни работи, 

депониране на почвения слой, фундиране, изграждане на трасетата на пътищата за 

свързване на гр.Тетевен със с. Бабинци и на уличната мрежа и съоръженията по тях. 

Тези фактори се отнасят както до възможното въздействие върху работещите 

строители, така и върху населението в най-близките населени места до строителния 

обект; 

• и във фазата  на експлоатацията на обектите – шум, вибрации, ефект от 

залесителни мероприятия и запазване на съществуващата дървесна растителност като  

противошумови бариери и др. 

Прогноза за шумовото натоварване  

Прогнозата за шумовото натоварване и въздействието му върху съседните 

територии се отнася до населени места на разстояние под 40 m от проектираните 

пътища, при нормалната експлоатация на обектите. Там се очакват стойности до и над 

70 dBA през деня при експлоатацията им, при евентуално преминаване на тежки 

транспортни средства, които надвишават граничните стойности за шума в населените 

места. 

В обхвата на трасето на местните локални пътища до терените, предвидени за  

строителство/реновиране, проектираните УЗ или застроени с вилни сгради или жилища 

са съответно най-малко на разстояние 50 m. Не се предвижда вилно или  жилищно 

строителство в близост до трасето на пътя. 

Прилагането на “Нулевата алтернатива” няма да доведе до по-добри условия по 

отношение на шумовия фактор в същите и други населени места, тъй като 

инвестиционните предложения, включени в проекта на ОУПО Тетевен имат за цел да 

модернизират транспортните линии и да въведат модерни технологии за полагане по 

отношение на настилките на шосетата, както и мероприятия за обезшумяване, като 

озеленяване покрай сервитута на пътищата.  

Стойности от 60.0 – 65.0 dBA при движение на МПС по пътищата се очаква да 

са типичните нива на шума през деня. Разбира се, това са стойности при спазване на 

изискванията за прилагане на съвременно строителство на пътищата по отношение на 

материали, настилка и т.н. 

Нито по време на строителството, нито по време на експлоатацията се очакват 

хигиенно значими стойности на вибрации, ЕМП, както и каквито и да е източници на 

йонизираща радиация. 

От направеното проучване на трасетата на предвидените с проекта пътища и 

уличната мрежа и от анализа и прогнозната оценка на рисковите енергийни източници 

– шум, вибрации и радиации могат да се систематизират следните заключения: 

Териториален обхват на въздействието във фазата на строителството: 
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• Шум - в обхват до около 50 m от пътните платна от двете им страни по 

протежение на трасетата на нови отсечки или на пътната мрежа, която е съществуваща 

и на която ще се извършва реновиране. 

Проектното трасе на автомагистрала „Хемус“ ще преминава в северната част на 

общината, като се предвижда проектен пътен възел, който да осигури по-добрата 

транспортна достъпност на населението в общината до основните общински и областни 

центрове в региона. 

Предвид сложния планински терен предвижданията за обходни пътища 

посредством, които да се изнесе транзитно преминаващото движение през най-

натоварените населени места гр. Тетевен, с. Български извор, с. Рибарица и други са 

сведени до нулеви. Въпреки, че теренът на  с. Български извор не е толкова сложен  в 

сравнение на другите две горепосочени населени места, не е предложен обходен път за 

изнасянето на транзитно преминаващо движение поради факта, че предстои да бъде 

построена новопроектираната АМ “Хемус“, която ще разтовари значително 

движението през с. Български извор. След реализиране на новопроектираната АМ 

“Хемус“ се очаква подобряване на акустичната обстановка в  с. Български извор.  

• Вибрации - локално, преобладаващо в участъците на съоръженията над 

нивото на терена. 

• Радиации – няма в обхвата на трасето и в прилежащите територии. 

Степен на въздействието: 

• Шум – силен в териториите до около 50 m от пътните платна от двете 

страни по цялото протежение на трасето, умерена в по-отдалечените части, 

незначителна при провеждане на противошумните мероприятия – бариери  чрез 

озеленяване за всички зони със застрояване около парцелите предвидени за 

строителство на вилни сгради и спазване предписанията на настоящия доклад; 

• Вибрации – незначителна; 

• Радиации – не се очакват; 

Продължителност на въздействието: 

• Шум – временно, в работните часове на денонощието в периода на 

строителство и постоянно, с намаляване на стойностите в определени часове (по време 

на мероприятия) от денонощието по време на експлоатация; 

• Вибрации – временно, в зависимост от използваната строителна техника 

по време на изпълнението, временно при по-голямо натоварване (по време на 

мероприятия) в определени дни и часове по време на експлоатацията; 

• Радиации – не се очакват; 

Честота на въздействието: 

• Шум – периодично, в работните часове на денонощието при 

строителството и постоянно при експлоатация с различна степен на интензивност в 

зависимост от трафика, сезона, деня и часа, както и от провежданото мероприятие; 

• Вибрации – периодично, в зависимост от използваната в строителството 

строителна техника и в зависимост от вида на трафика по пътя, уличната мрежа по  

време на експлоатация, както и от деня и часа на провежданото мероприятие, или 

турнир; 

• Радиации - не се очакват. 

Кумулативни въздействия: 

• Шум – вероятни кумулативни въздействия в зоните около пътните възли,  

уличната мрежа; 

• Вибрации – не се очакват; 

• Радиации – не се очакват; 

Трансгранично въздействие: не се очаква. 
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Като заключение може да се отбележи, че от анализа и оценката на 

предполагаемите въздействия при реализирането на ОУПО Тетевен от гледна точка на 

прогнозата за въздействието на физически фактори върху околната среда и човешкото 

здраве, реализирането и прилагането на инвестиционните намерения, включени в плана 

не е свързано с  излъчвания на вредни вещества и емисии, както   и отрицателни 

въздействия от физичните фактори 

Реализирането на плана ще подобри условията на транспорт в региона, като 

изискванията за нивата на шума в населените места се спазват, при прилагане на 

технологии за обезшумяване (при дъскорезници, дървопреработвателни и мебелни 

предприятия, създаване на зелени полоси в имотите и около пътища, които се 

предвиждат в проекта. 

6.11.1.1 Прогнозна оценка на въздействията по време на строителството 

Основните строително-монтажни и довършителни работи по време на 

строителството на обектите, включени в ОУП на община Тетевен – от подготовката на 

терените до рекултивацията на нарушените ландшафти и пускането в експлоатация на 

обектите ще предизвикат промени в някои от компонентите и факторите на околната 

среда, които са пряко или косвено свързани с човешкото здраве. В този раздел са 

описани, анализирани и оценени по-значимите от тях. 

6.11.1.1.1 Шум 

По време на строителството шумът ще бъде следствие от провеждане на изкопни 

работи, сондажна дейност, работа на строителна техника и транспортни машини. Той е 

един от водещите фактори оказващи влияние върху здравето на работещите на обекта. 

По литературни данни шумът генериран от багери, тежкотоварни камиони и сонди е в 

диапазона от 80 до 98 dB/A. Следователно шумовите нива в отделни зони на обекта ще 

превишават граничните стойности на шумови нива на работно място от 87dВ/А/. 

Шумът въздейства неблагоприятно върху нервната, сърдечно-съдовата система 

и слуха. При продължителна работа на наднормен и интензивен шум се получават 

патологични, невъзвратими изменения в човешкия организъм. Неблагоприятното 

влияние на шума може да се отрази в поражения на централната нервна и сърдечно-

съдова система, изразяващи се в исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, 

хипертонична болест, невровегетативна дистония. По-рядко, при кумулация на 

ауралните ефекти, могат да се очакват промени в слуховия апарат – временни и 

постоянни. Затова на различните работни места в обекта е задължително носенето на 

лични предпазни средства - антифони или други намаляващи шумовите нива до долни 

стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB(А). 

Транспортна техника, която ще бъде ангажирана за доставка на строителни 

материали и извозване на строителните отпадъци ще има замърсяване на въздуха с 

аерозоли от ДВГ, снижаване параметрите на биоценозите около пътното трасе, 

замърсяване с отпадъци на крайпътните пространства. Очакваното въздействие е 

краткосрочно и временно, незначително отрицателно. Няма да има вторично и 

кумулативно въздействие. От направения анализ се налага извода, че  има известен 

здравен риск за строителните работници, който може да се предотврати, чрез 

използване на предписаните за целта лични предпазни средства по време на работа. Не 

се очаква риск за здравето на хората и населението. 

6.11.1.1.2 Токсични газове и прах 
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Токсичните газове и прах са следствие провеждането на изкопни работи, 

депониране на почвения слой, товаро-разтоварна дейност и др. Вредните вещества, 

които ще се отделят по време на тези процеси са: 

Прах с различен фракционен състав 

Отделяният прах е грубодисперсен, основният му състав е аморфен силициев 

диоксид, т.е. не е силикозоопасен. Той засяга най-вече работещите на обекта хора. Най-

опасни за здравето на човека са най-финните частици от праха, наречена 

“респираторна“ фракция (големина на частиците под 2 микрона). Тези частици 

проникват най-дълбоко в дихателната система и образуват в алвеолите на белия дроб, 

трайни “депа”. Това обуславя наличието на хронични неспецифични заболявания на 

дихателната система: хроничен бронхит, астма, емфизем. Тази фракция от общия 

суспендиран прах на работната среда се нарича “респираторна”. Тя се измерва разделно 

от общата концентрация на праха и на нея се базира хигиенната оценка. Освен това 

праха има дразнещо действие върху горните дихателни пътища, очите и кожата. При 

някои работници се получават и алергични реакции. 

Счита се, че при инхалационна експозиция най-рано страда имунната система. В 

резултат от потискането на резистентните реакции на организма в районите с 

атмосферно замърсяване се повишават нивата на неспецифичната заболеваемост на 

населението. Следователно праха в атмосферния въздух на работните места е вторият 

по значимост като рисков и водещ за работещите в обекта след шума. 

Очаква се по време на строежа, краткотрайно и локално разпространение на 

прахови частици. Тъй като строителството или ремонта и реконструкцията на  

пътищата става на открито, то ще оказва влияние върху работещите на обекта. 

Здравният риск за строителните работници може да се предотврати, чрез използване на 

предписаните за целта лични предпазни средства по време на работа. Не се очаква риск 

за здравето на хората и населението. 

Отпадъчни газове от горивните процеси на двигателите с вътрешно горене 

Те ще имат незначително влияние, понеже се работи на открито и се създава 

възможност за отнасяне на газовите замърсители от въздушните течения. Задържане на 

тези замърсители може да настъпи при наличие на температурни инверсии, мъгли и 

безветрие, когато те ще се задържат по-дълго време във въздуха над работния участък. 

Това са азотни окиси, въглероден окис, серни окиси, сажди, летливи органични 

съединения, тежки метали и др. Те имат локално дразнещо и общо токсично действие, 

увреждат органите, предизвикват инфекции, нарушават обмяната на веществата. 

Характерно замърсяване на въздуха от МПС е изхвърлянето на олово, което произлиза 

от изгаряне на етилизираните бензини. То попада във въздуха под формата на аерозоли 

- главно окиси и соли. Тъй като те са по-тежки от въздуха се експонират в ивиците земя 

край банкета на пътя. Установени са промени в алергичната реактивност на организма 

и нарушения на биохимичното равновесие, съпроводени от натрупването на химичните 

замърсители на въздуха и техните метаболи в кръвта и урината.  

Здравният риск за строителните работници може да се предотврати, чрез 

използване на предписаните за целта лични предпазни средства и храна (мляко) по 

време на работа. Не се очаква риск за здравето на хората и населението. 

6.11.1.1.3 Вибрации 

Те са друг рисков фактор за работещите в обекта. От замерванията при работа на 

строителните машини се регистрира, че стойностите на общи вибрации превишават 

дневната гранична стойност на експозиция, определена за период 8 часа - 1,15 m/s2; 

Общите транспортно-технологични и транспортни вибрации са предимно в 

нискочестотната област и се характеризират с увреждания на опорно-двигателния 
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апарат и вестибуларната функция. Това се задълбочава и от принудителната седяща 

поза, особено ако седалката не е ергономична. Необходимо е да се предприемат 

мероприятия за намаляване на стойностите на общите вибрации. 

Биологическото действие на вибрациите се изявява върху сърдечно-съдовата 

система, централната и периферна нервна система, опорно-двигателния тракт и др. 

Продължителното действие на вибрациите над граничните стойности на експозиция е 

свързано с функционални и патологични нарушения. Получава се професионално 

заболяване - вибрационна болест.  

Здравният риск за строителните работници може да се предотврати, чрез 

прилагане мероприятия за намаляване на стойностите на общите вибрации, чрез 

използване на физиологичните  почивки, както и предписаните за целта лични 

предпазни средства по време на работа. Не се очаква риск за здравето на хората и 

населението. 

6.11.1.1.4 Неблагоприятен микроклимат (работа на открито) 

Рискът е за работещите на открито, а също така и при водачите на тежката 

механизация, при която няма отопляеми кабини. Опасността през летните месеци при 

температури на въздуха над 30⁰С, е от прегряване на организма и възникване на 

топлинен и слънчев удар. 

Това води до нарушаване на терморегулацията, нарушаване на водно-солевия 

баланс, което се проявява с обща възбуда, главоболие, менингеални симптоми, 

колапсни и коматозни състояния. 

През зимните месеци продължителното излагане на минусови температури може 

да доведе до простудни заболявания, неврити, невралгии, местно и общо измръзване на 

организма. 

За предотвратяване на всички възможни рискове за здравето на работещите 

фирмата строител на обектите, включени в ОУПО Тетевен, следва да разработи 

програма за осигуряване безопасността им и програма за противопожарна защита, план 

за действие при аварийни ситуации, а работниците да бъдат обучени в съответното 

поведение. 

Населението на най-близките населени места (гр. Тетевен, селата Бабинци и 

Рибарица) няма да бъде изложено на въздействието на нито един от факторите, 

емитирани при строителството на пътищата и обектите, включение в ОУПО Тетевен, 

както и на тяхното комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие. 

Най-обобщено резултатите от оценката на здравно-хигиенните фактори могат да 

се представят по следния начин: 

Териториален обхват на въздействие: локално 

Степен на въздействие: незначително, само върху работниците 

Продължителност на въздействието: през етапа на строителство 

Честота на въздействието: по време на строежа в течение на работно време. 

 Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда и здравето на 

населението: не се очакват. Очакват се само при работниците, участващи в строежа на 

обектите включени в ОУПО Тетевен. 

Трансгранични въздействия: не сe очакват. 

От направения анализ се налага извода, че  има известен здравен риск за 

строителните работници по време на работа, който може да се предотврати, чрез 

използване на предписаните за целта лични предпазни средства по време на работа и 

прилагане на физиологични почивки. Не се очаква риск за здравето на хората и 

населението. 
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6.11.1.2 Прогнозна оценка на въздействията по време на експлоатация 

Достъпът до ИП, включени в ОУПО Тетевен: „Курортни и вилни комплекси“, се 

осъществява чрез съществуващ асфалтирани пътища.   На част от трасетата ще бъде 

изпълнен частичен  ремонт, посредством преасфалтиране и съвременни технологии за 

строеж на пътища от подобен клас, удовлетворяващи изискванията на този тип 

строителство.  

По време на експлоатацията на новопредвидените пътища в ОУПО Тетевен не се 

очакват наднормени шум, вибрации, предвид очакван ефект от предвиденото  

озеленяване от двете страни, както  противошумовите бариери и др. Въздействието на 

различните фактори ще бъде разгледано в последователност и подробност, 

съответстваща на тяхната значимост за околната среда и опазване здравето на 

населението при оценка на конкретното ИП на следващ етап от процедура на ОВОС. 

От направения анализ се налага извода, че  не се очаква риск за здравето на хората и 

населението. 

6.11.1.2.1 Шум 

Шумът от движението ма МПС по пътищата е най-сериозният замърсител на 

околната среда, особено около автомагистрали, поради което неговото генериране и 

разпространяване е обект на допълнителни проучвания в зависимост от множество 

допълнителни фактори – релеф, околни пространства, интензивност на движението, 

вида на пътната настилка, вкл. и поведение на водачите на МПС и др. Той се отразява 

върху качеството на живот в съседните селища и здравето на хората, поради което с 

проекта е търсен вариант, отдалечен от съществуващи зони за обитаване. Както е 

посочено в раздела за физичните фактори (3.8.2.), шумовото натоварване в зоната до 

около 40 m около трасето на пътя през деня може да достигне стойности до и над 70 

dBA при натоварен трафик. В община Тетевен не са констатирани наднормни нива на 

шума. 

В общината не е извършван и не се изисква мониторинг на шум в околната среда 

за съответствие с изискванията на Наредба №6/26.06.2006 г. за показатели на шума в 

околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 

денонощието, граничните стойности на показателите за шума в околната среда, 

методите за оценка на стойностите на показателите за шума и на вредните ефекти от 

шума върху здравето на населението, поради което не може да бъде направен анализ на 

акустичната обстановка.  

Въздействието на вибрациите от движенето на тежкотоварни превозни средства 

ще се прояви най-осезаемо в участъците, в близост до кръстовища при евентуални 

изпълнени  съоръжения на две нива. 

От направения анализ на въздействието при реализация на предвижданията на 

ОУПО Тетевен се налага извода, че  няма да се излъчва шум над допустимите нива от 

движението по уличната мрежа на гр. Тетевен, кв. Настан,  и с. Рибарица, както и на 

останалите населени места  По време на есплоатацията на пътните трасета, трябва да се 

изпълняват следните изисквания с цел намаляване на шумовото натоварване на 

населението в близките райони: 

 Да се създадат зелени дървесни полоси/коридори там, където курортните 

и вилните райони се намират в непосредствена близост до уличната 

мрежа; 

 Да се намалят шумовите нива чрез поддържане на самите превозни 

средства, както и на настилките на пътя и уличната мрежа; 
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 Въвеждане на зелени прегради, озеленяване, шумозащитни прозорци, и 

други конструктивни решения там, където се очакват евентуални 

наднормени стойности на шумовите нива, излъчвани от предприятията и 

от  увеселителни и развлекателни  заведения, спортни съоръжения и др., 

за да се намали въздействието върху обектите,  подлежащи на здравна 

защита (детски заведения, училища, болници, жилищни райони). 

Чл. 17. (1) от Наредба № 4/27.12.2006 г. гласи: Защитата от шум за дадена 

територия и устройствена зона по отношение на избраното местоположение на сградата 

се счита за осигурена, когато нивото на шума, създадено от съществуващ или очакван 

шум от автомобилен, релсов и въздушен транспорт, локални и промишлени източници, 

е по-малко от граничните стойности на нивото на шум съгласно табл. 2 на приложение 

№ 2 от Наредба № 6 от 2006 г. 

Следователно при преминаване през или покрай населените места на 

урбанизираната територия може да се очакват наднормени шумови нива, определени с 

Наредба № 6 от 2006 г., съгласно, която шумовите нива на жилищната територия на 

най-близките населени места, предизвикани от движението на МПС по пътната мрежа 

не трябва да надвишават граничните стойности, съгласно Наредба № 6/26.06.2006 г. за 

показатели на шум в околната среда на МЗ и МОСВ. Граничните стойности на нивата 

на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и 

извън тях за жилищни зони и територии, съгласно т.2 са следните за еквивалентно ниво 

на шума в dB/A/: 

• ден – 55 dB/А/ 

• вечер – 50 dB/А/ 

• нощ – 45 dB/А/ 

При преминаване през индустриалните зони шумовите нива, предизвикани от 

движението на МПС по пътната мрежа не трябва да надвишават граничните стойности, 

съгласно Наредба № 6/26.06.2006 г. за показатели на шум в околната среда на МЗ и 

МОСВ, граничните стойности на нивата на шума в различните територии и 

устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях за производствено-

складови територии и зони са следните за еквивалентно ниво на шума в dB/A/: 

• ден – 70 dB/А/ 

• вечер - 70 dB/А/ 

• нощ - 70 dB/А/ 

Съвременният начин на живот ни улеснява във всяко едно отношение, но 

същевременно има и негативни страни – подложени сме на различни замърсявания. 

Сред тях много често се среща и шумовото “замърсяване”, което е достигнало 

застрашителни нива и води до стрес и редица неразположения у хора, които са 

подложени продължително на него. 

Шум във физичен смисъл е звук със сложна нехармонична вълна (хаотично 

събрани тонове), чиято честота и сила не са в определени и постоянни съотношения във 

времето; в психофизиологичен смисъл - всяко акустично дразнене (въздействие), което 

се възприема като неприятно, независимо от неговите акустични качества; в 

патофизиологичен смисъл - всеки акустичен сигнал, който предизвиква със силата си 

или с продължителността си временни или постоянни промени в организма (слуховия 

анализатор и извън него). 

Проведени са редица научни изследвания и проучвания, според които най-

широко разпространените източници на шум днес в заобикалящата ни среда са 

свързани с транспортните средства (автомобили, влакове, самолети и др.). Сред тях 

челно място заема шума от трафика пътищата, както в градската така и в 

извънградската среда. Едно от решенията за намаляване на този шум е поставянето на 
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шумозащитни бариери (зелени дървесни пояси) покрай пътищата, което се предвижда с 

проекта на ОУПО Тетевен. 

С оглед  на съществуващото състояние в населените места на Община Тетевен, 

не се налага  разработването на стратегическа карта на шума, съгласно Закона за 

защита от шума в околната среда. 

Основни проблеми за шумовото натоварване в общината са съответно: 

- лошокачествена настилка; 

- двустранно плътно застрояване по главните улици; 

- наличие на автогара 

Характерна за шумовото натоварване на града е денонощна и седмична 

цикличност. 

Акустична обстановка 

 Общината се характеризира със сравнително ниско шумово натоварване; 

 Възможност за частично решаване на проблемите, свързани с шумовото 

натоварване в пиковите за град Тетевен часове  е проектирането и 

изграждането на пешеходна зона в централната градска част; 

 Подмяната и поддръжката на съществуващата настилка ще доведе до 

значително подобряване на шумовата среда. 

При реализиране на ОУПО Тетевен и при съобразяване  с  Правилника за 

прилагането му, не се очакват повишени нива на шума и влошаване на акустичната 

обстановка жилишните зони на гр. Тетевен, с. Рибарица и в останалите населени места 

на общината.  Предвидените мероприятия за крайпътно  озеленяване, създаване на 

градски парк ОЗ1, отдръпването на застройките в Пп1 УЗ от близките жилищни сгради в 

в Жм зоните, създаването на защитни зелени пояси около предриятията, за екраниране 

на шума откъм жилишните зони,    ремонтирането на пътища и подходи, ще 

въздействат благоприятно по отношение въздействието от шума. 

Предвидените в проекта реконструкция на пътища и пътни настилки е 

положително решение по отношение подобряване на акустиката на средата, в 

дългосрочен аспект. 

5.1.7.2.2 Атмосферен въздух 

Комуникационната връзка – Съществуващите пътища до  гр. Тетевен  до 

новопредвидените курортни жилищни комплекси 1ОК1,  2ОК2, 1ЖМ 1,  рехаилитацията 

на  съществуващите местни пътища, както и изграждане на нови пътища- къси отсечки 

за достъп до предвидените вилни  и курортни комплекси в крайна сметка ще доведе до 

подобряване на  хигиенните параметри на атмосферния въздух на населените места. 

Моделирането на дисперсията на замърсители от МПС по трасетата на 

съществуващите  и тези до новите вилни или курортни  зони, и селищни 

образуваниякакто  и по уличната мрежа показва, че единствено азотните оксиди ще 

имат директен негативен ефект върху определени тесни участъци около пътя. 

Очакваното въздействие ще е краткотрайно, с ограничен обхват, далеч от 

населени места, засяга селскостопански земи за пътя и сервитута на съоръжението. 

Степента навъздействието е ниска. 

Въздействие при аварии от такъв тип съоръжения като местни пътища се 

проявява при пожар след катастрофа. 

От вилните селища или от курортните зони ще се оказва въздействие от 

отоплителните системи на сградите.  

Въздействието ще е пряко, краткотрайно/сезонно и временно, с ограничен 

обхват през зимния отоплителен сезон, а от пътя също ще е пряко, краткотрайно и 

временно, с ограничен обхват  и с ниска степен на въздействие.  
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По представения проект на ОУПО Тетевен, включващи УЗ Ок1, Ов1,  Оз1, Од1 –

територии за курортни и вилни сгради, терени за озеленяване и  самостоятелни 

рекреационни обекти, за конкретните обекти, включени в ОУПО, за нуждите на 

електрозахранването на новоурбанизираната територия, при необходимост, в проектите 

- част „Електро“ ще се предвидят трафопостове, ако съществуващите не задоволят 

електрозахранването на новите обекти, включени в ОУПО Тетевен. Ситуирането на 

новопредвидените трафопостове трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.3 от 

Наредба № 5 за правилата и нормативите за устройство на територията, необходимата 

площ за изграждане на трафопостове в самостоятелни урегулирани поземлени имоти се 

определя, като от всички страни на трафопоста се осигуряват най-малко по 3 m 

разстояние до границата със съседни имоти. 

6.11.1.2.2 Други Физични фактори   

Не са установени вредни въздействия върху обитателите от нейонизиращи 

лъчетния. 

В района на прилагане на инвестиционните предложения, включени в ОУПО 

Тетевен в близост  съществуват източници на ЕМП от електропреносната мрежа: 

- От всеки трафопост ще се развие магистрална схема на ел. захранване на 

ел. разпределителни кабелни касетки. От съответната касетка да се развие радиална 

схема за ел. захранване на ел. табла „мерене“ за съответните имоти. 

- Към уличната регулация ще се изпълни и улично осветление с лампи с 

натриеви осветителни тела или LED осветители тела. 

Тъй като електропреносните линии не генерират вредни вещества при тяхното 

функциониране, то те трябва да бъдат контролирани само по отношение на 

излъчваните електрически и магнитни полета, като стойностите на магнитното поле 

зависят главно от консумацията на електрически ток в преносната система. 

В схема „Електро” на съответните ПУП-ПРЗ на един по-късен етап от 

проектиране и процедиране по ОВОС на съответните инвестиционни предложения 

(ИП), включени в ОУПО Тетевен,  трябва да се обособят самостоятелни  парцели за 

бъдещите трапостове и те трябва да се ситуират на отстояния най-малко по 3 m от 

стените на ТП до регулационната граница на имотите, предвидени за БКТП. 

Съгласно чл.67, ал.3 от Наредба № 5 за правилата и нормативите за устройство на 

територията, необходимата площ за изграждане на трафопостове в самостоятелни 

урегулирани поземлени имоти се определя, като от всички страни на трафопоста се 

осигуряват най-малко по 3 m разстояние до границата със съседни имоти.  

В заключение могат да се обобщят следните констатации за очакваното 

въздействие върху здравето на населението от експлоатацията на ИП, включени в 

ОУПО Тетевен: 

Териториален обхват на въздействие: локално 

Степен на въздействие: незначително при спазване на ограничителните 

мероприятия дадени в ДОВОС 

Продължителност на въздействието: през етапа на експлоатация, сезонно 

Честота на въздействието: по време на експлоатация  

Кумулативни и синергични въздействия върху здравето на населението: не се 

очакват 

Трансгранични въздействия: не сe очакват. 

6.11.1.2.3 Благоустройствени и рекултивационни действия   
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Планът предвижда специални мерки за възстановяване и рекултивация на 

нарушени терени, както следва: 

 Създаване на нови или разширяване строителните граници на 

съществуващи урбанизирани територии /населени места и селищни 

образования/; 

 Възстановяване на земи с нарушен почвен профил – ерозирани, 

пустеещи, замърсени от рудодобивна дейност; 

 Поддържане на речните корита/долини в добра проводимост при високи 

води. 

6.11.1.3  Опорни точки с екологичен ефект 

Основните опорни точки, към които ОУП следва да се придържа, за да осигури 

устройствени гаранции за развитие на общината в перспектива са както следва: 

 Развитие на туристическа инфраструктура; 

 Запазване на високо категорийните и плодородни  земеделски земи; 

  Запазване на горските територии и площи с предвиденото озеленяване; 

 Социализиране на богатото културно-историческо наследство; 

 Експониране на съхранените културни традиции и богат културен 

календар; 

 Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на 

отпадъчните води; 

 Подобряване на транспортната инфраструктура; 

 Развитие на биоземеделие; 

 Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за 

предотвратяване на наводнения; 

 Подобряване управлението на отпадъците; 

 Подобряване на енергийната ефективност. 

Всички изброени аспекти ще допринесат до подобряване на околната среда, 

значително намаляване на здравния риск за населението и повишаване на жизнения  му 

стандарт.  

Разработеният  проект за ОУПО Тетевен и предвидените в него устройствени 

зони, мерки и мероприятия по същество е съобразен и отговаря на набелязаните 6 цели 

на Националната стратегия за околна среда (НСОС) 2009-2018 г., насочени към 

опазването, възстановяването и възпроизводството на естествената околна среда, 

поддържането на разнообразието на живата природа, разумното използване на 

природните богатства и ресурсите на страната в контекста на устойчивото развитие.  

В системата на градски паркове се включват още територии на ог от 

регулационната граница на град Тетевен. За градски парк са предвидени терени, 

непосредствено разположени града. Като компоненти на зелената система в рамките на 

град Тетевен са устроени и озеленени терени за ограничено и за специфично ползване - 

гробища, гробищни паркове и др. ОУП на гр. Тетевен предвижда още обогатяване и 

развитие на уличното озеленяване и озеленяването със защитен (изолационнен) 

характер по дължина на пътищата, за екраниране на въздействието от  Пп1 зоните 

върху жилищните зони. 

Изводи: Съществуващите обществени озеленени площи в строителната граница 

на града са твърде оскъдни. Тези озеленени площи са разположени дисперсно в 

градската структура на много на брой, но малки по площ парцели, без сериозен 

хигиенен и естетически ефект. С ОУП се предвижда сериозно озеленяване. Предвижда 

се увеличаване на озеленяване, паркове и градини от 4.66 ha (0.01 %) по опорен план на 
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28.98 ha (0.04 %), т.е. постига се увеличение с 24.32 ha. Така ще бъдат осигурени най-

малко 8 m2/ж. Правилата и нормите за прилагане на ОУП на община Тетевен са 

неразделна част от плана. Териториите ще се застрояват по специфични 

градоустройствени показатели, занижени за показателите плътност и интензивност на 

застрояване и височина на сградите, при увеличен процент на зелените площи. 

6.11.2 Взаимното разположение на зоните за рекреационни дейности и 

жилищните зони спрямо обекти и дейности, потенциални 

замърсители на околната среда, както и състоянието на 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, техните 

охранителни зони и мерките за опазването им 

6.11.2.1 Прогноза за общите екологични и здравно-хигиенни параметри на 

територията на община Тетевен в резултат от реализирането на 

плана. Общоекологични параметри на територията 

Прогнозата за общоекологичните и здравно-хигиенни параметри на проучваната 

територия се основава на заложените параметри в ОУП на община Тетевен. 

Основните параметри на ОУП: комфорт на обитаване; обезпеченост с 

техническа и инженерна инфраструктура; обезпеченост със социална инфраструктура – 

отговарят на съвременните нормативи и стандарти на ЗУТ, ППЗТСУ, Наредба № 

7/МРРБ за правила и норми за устройство на различните видове територии. В този 

смисъл ОУП като документация заедно със специалностите В и К, Електроснабдяване, 

Транспортна схема и Схема на “Зелената система”, е законосъобразен и 

екологосъобразен дотолкова, доколкото съвременното устройство на територията е 

екологосъобразна дейност. 

Прогнозата за предполагаемото въздействие върху отделните компоненти на 

средата показват, че предполагаемото или бъдещо състояние ще бъде в изискваното 

нормативно състояние, което от своя страна ще осигури здравно-хигиенните параметри 

на територията. 

 В подкрепа на тази благоприятна прогноза е разположението и голямото 

отстояние  на предвидените в плана зони за рекреационни дейности и жилищните зони 

спрямо обекти и дейности, потенциални замърсители на околната среда.  

Основание за това са предвидените мероприятия (устройствени, технико-

технологични, екологични, организационни и др.) в ОУП на Община Тетевен, с които 

се гарантира  отсъствие на  източници, формиращи трайна зона на замърсен 

атмосферен въздух. 

По отношение нормативните качества на повърхностните и подземни води 

реализирането на предвидените в ОУП мероприятия за изграждане на канализационна 

система в населените места; изграждане на селищни пречиствателни станции за 

отпадъчни води, отговарящи на необходимите показатели за заустване на отпадъчни 

води във водни обекти; поддържането на съществуващите  СОЗ и проектиране и 

създаване на нови, където не са учредени, което от друга страна ще гарантира 

осигуряване качество на питейните води. Освен това  подобряване управлението на 

отпадъците  и включване на новообразуваните УЗ в съществуващата система за 

сметосъбиране и транспортирането им до депото, също води до подобряване качествата  

на подземните и повърхностни води. 

Реализирането на предвидените в ОУП устройствени мероприятия като 

благоустрояване, реконструкция на отделни участъци от пътната мрежа ще промени 

акустичния режим на територията в благоприятна насока.. 
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В проекта на ОУПО Тетевен не се предвиждат отклонения от изискванията за 

хигиенно-защитни зони на обекти със специфичен хигиенно-охранителен статус. В 

плана се препоръчва при бъдещо устройване на предимно производствените зони, да не 

се допуска реализирането на инвестиционни намерения, несъвместими с други 

дейности, в противоречие със ЗУТ и екологичното  законодателство. Още в най-ранен 

етап е задължително компетентното становище на РИОСВ - гр. Плевен, БД ДР и РЗИ - 

за всеки ПУП и всяко инвестиционно намерение, включени в проекта на ОУП. 

При залагане като изключително условие на посоченото изискване в Правиника 

за прилагане на ОУП, това е положителен елемент в ОУПО Тетевен по отношение 

опазването на околната среда и по-конкретно на атмосферния въздух и подземните 

води, като резултат опазване и здравето на хората. Реализацията на плана не предвижда 

нарушаване на изискванията на режима на ползване на хигиенно-защитните зони на 

обектите на инженерната и техническата инфраструктура. Това решение също има 

положително отношение към околната среда и здравето на населението. 

6.11.3 Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето 

на хората от околната и работната среда от експлоатацията на 

обекти, източници на вредности 

Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска 

Предвидената в ОУП пространствена организация на територията и 

предвидените устройствени мероприятия няма да влошат здравния статус на 

населението. Основания за това са: 

 Ниските емисии на вредни вещества от отделните източници на замърсяване на 

атмосферния въздух; 

 Изграждането на канализация, отвеждането и третирането на отпадъчните води, 

формирани на територията на населените места и производствените зони, чрез 

изградените две нови ПСОВ (с. Глогово и с. Гложене), предстоящата реализация 

на проект на ПСОВ Тетевен, довеждащ колектор до ПСОВ, нова 

канализационна мрежа и подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. 

Тетевен (През 2018 г. не е осигурено финансирането на проекта) предполага 

недопускане замърсяване на водите; 

 Предвидените в проектното решение реконструкции на улично-пътната мрежа, 

ще доведат до емисиите от фини прахови частици и намаляване шумовите 

натоварвания в различните зони. Реализирането на предвидените в проекта 

устройствени мероприятия и инвестиционни обекти няма да доведат до 

увеличаване на здравния риск за населението на общината, тъй като  няма да 

бъде изложено на директна експозиция. 

6.11.4 Характеристика на отделните рискови фактори по отношение на 

влиянието им върху човешкото здраве и съпоставянето им с 

действащите хигиенни норми и изисквания както за работна 

среда така и за жилищни територии. Определяне на водещите по 

значимост рискови фактори за засегнатото население и 

работещите в рискови обекти 

От направения анализ и характеристика на отделните рискови фактори по 

отношение на влиянието им върху човешкото здраве и съпоставянето им с действащите 

хигиенни норми и изисквания както за работна среда, така и за жилищни територии се 

наложи извода, че Реализирането на предвидените в проекта устройствени 
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мероприятия и инвестиционни обекти няма да доведат до увеличаване на здравния риск 

за населението на общината, тъй като то  няма да бъде изложено на директна 

експозиция на вредности. 

6.11.5 Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, 

кумулативно и отдалечено въздействие на рискови фактори 

В Доклада за екологична оценка на Окончателният вариант на Предварителен 

проект на Общ устройствен план на община Тетевен ще се направи оценка по 

отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве 

след разработване на горе-цитираните раздели и при евентуален риск, ще се набележат 

конкретни мерки за намаляване риска за населението. 

Общият устройствен план на община Тетевен предвижда включване на нови 

устройствени зони в различни населени места на територията на общината, като в 

проекта са взети предвид вече съществуващите и одобрени устройствени зони. 

Практическото реализиране на общия устройствен план ще бъде свързано с 

въздействия върху биоразнообразието и като цяло върху околната среда, и хората в 

периода на строителство и в процеса на експлоатация. 

 Кумулативен ефект от антропогенно присъствие и натоварване на зоната  

Предвидените устройствени зони С1 в землището на Васильово, Дивчовото, 

Рибарица, Черни Вит  и Тетевен за промяна статута на НТП не е посочено за каква цел 

ще бъдат използвани в бъдеще. Това до голяма степен затруднява преценката за 

очаквано кумулативно въздействие върху околната среда, здравето на хората. Реално 

въздействието ще бъде определено в бъдеще за всеки ПУП с ясно посочени намерения 

и дейности. 

Устройственото зониране се извършва на поземлени имоти, които са подложени 

на антропогенен  натиск и в настоящия момент. Това са имоти разположени в близост 

до населено място, до  пътна артерия, земеделски площи на частни лица – ниви, 

овощни градини, които са антропогенно и техногенно повлияни.  

Допълнително е възможно формирането на косвено въздействие от увеличаване 

на антропогенното присъствие при експлоатация на устройствените зони, което ще 

доведе до риск от замърсяване с битови отпадъци, залесяване с инвазивни растителни 

видове и други в границите на защитената зона. Повишеният антропогенен натиск по 

време на експлоатация на новоизградените устройствени зони ще има негативно 

отражение върху биоразнообразието в тази част на зоната, главно върху 

орнитофауната. 

Стриктното спазване на условията в решенията за съгласуване, смекчаващите 

мерки и нормативните изисквания на екологичното законодателство, ще ограничи и 

намали вероятните вторични отрицателни въздействия върху хората и  в частност 

върху биоразнообразието, предмет на опазване в защитената зона до степен на 

приемливост. 

 Кумулативен ефект по отношение на шумовите нива  

Това въздействие се проявява в резултат от интензивното човешко присъствие и 

повишеното звуково натоварване при работата на транспортната и специализираната 

механизация при извършване на строително-монтажните работи при практическото 

реализиране на проекта за устройствено зониране. В непосредствена близост до 

поземлените имоти преминава главна пътна артерия с повишен трафик. Част от 

поземлените имоти се намират до самата урбанизирана територия на населено място, 

което е източник на определени шумови нива. Тези източници на шум заедно с 

планираните устройствени зони ще формират шумови нива извън дневните норми и ще 

имат най-голям негативен ефект върху работещите на строителните обекти и върху 
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представителите на орнитофауната, в тази част на зоната. Това въздействие има 

различен интензитет през денонощието и през различните сезони. То няма да  

представлява риск за хората, които живеят  на приемливо отдалечено място, а ще 

представлява риск за работещите на обекта. При използването  на лични предпазни 

средства обаче, риска ще бъде сведен до минимален, още повече, че въздействието е 

периодично, временно, краткотрайно. Реализиране на устройствените зони, в границите 

на защитената зона, ще увеличи антропогенното натоварване в тази част на зоната, 

което неминуемо ще доведе до дистанциране от повишени шумови нива на голяма част 

от птиците. 

Устройственото зониране в землищата на Тетевен (1Ов1, 1Ок1 и 1С1), Глогово 

(1Од1, 1С1), Български извор (1С1,1Смф1), Гложене (1С1, 1Ов1), Галата (1С1), 

Градежница (1С1) попада в границите на защитена зона. По време на строително-

монтажните дейности  ще има повишено присъствие на работници и строително-

монтажна техника, които са източник на определени шумови нива. По време на 

строителството, в непосредствена близост до източника на шум орнитофауната ще бъде 

обезпокоена и това ще наложи мигриране в други части на зоната, отдалечени от 

източника на шум. По време на експлоатация на устройствените зони също ще се 

наблюдава определена степен на шум от МПС и присъствие на повече хора, в 

изградените вили или курортни комплекси. Формираният шум от движението на 

транспортните средства и повишено антропогенно присъствие на новоизградените 

спортни терени ще доведат до безпокойство на птиците обитаващи  в тази част на 

защитената зона, както и на тези видове, които използват територията като хранителна 

база.  Той  представлява риск за здравето на работещите на обектите, но не 

представлява риск за хората, обитаващи домовете си в съответните населени места. 

Въздействието на щума върху работещите се намаля рез употреба на ЛПС. Това 

въздействие има различен интензитет през денонощието и през  различните сезони. 

Най-сериозно повишаване на шумовите нива ще има през пролетно-летните и есенни 

сезони в новоизградените 1Ов1 и 1Ок1. Населените места в землищата, в които ще се 

изградят новите устройствени зони ще увеличи антропогенното натоварване в тази част 

на зоната, което неминуемо ще доведе до дистанциране от формираните шумови нива 

на голяма част от птиците обитаващи защитената зона. 

Не се очаква кумулативен ефект от въздействието на шума при строителството 

на предвидените в проекта на ОУПО Тетевен  УЗ, защото реализацията ще бъде 

разсредоточена във времето, освен това имотите, в които ще се извършва 

строителството са отдалечени на големи разстояния един от друг, т.е. няма да се получи 

наслагване на въздействието.  

На този етап е невъзможно да бъдат определено конкретните въздействия на 

включените в проекта за ОУП поземлени имоти за промяна на техния начин на трайно 

ползване. Това може да стане едва след разработване на ПУП, който да бъде оценен по 

отношение на въздействието върху защитената зона  и нейните обитатели, но в не се 

очаква кумулативен ефект от въздействието на шума. 

 Възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено 

въздействие на установените фактори 

Част от постоянните замърсители на атмосферния въздух, емитирани от 

автомобилния трафик в горивния процес, оказват едновременен ефект върху човешкия 

организъм, т.е. имат комбинирано действие. Така например, въглеродният оксид 

повишава токсичността на парогазо-аерозолните смеси поради дразнене на дихателния 

център и хипоксия. При комбинирането му с азотни окиси има повишен риск. 

Комбинираната експозиция от въглероден оксид, азотни и серни оксиди води до 

усилване (потенциране) на токсичния ефект. Наред с комбинираното действие на 
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токсични вещества има и данни за комплексно действие - например съчетаване на шум 

и експозиция с тежки метали (олово). Тук се касае за адитивно действие, т.е. сумиране 

на ефекта. В този случай има по-висок риск от здравни отклонения за постоянно 

пътуващите шофьори, независимо от ниските концентрации на химически замърсители 

и шум (конкретно за работещите на обекта работници на транспортни средства). 

За повечето от разгледаните атмосферни замърсители има данни за отдалечен 

(върху поколението) и канцерогенен ефект - олово, кадмий, полиароматни 

въглеводороди, азотен диоксид. Те се отнасят към вероятните канцерогени за хора 2-ра 

А група от „Списък на химичните канцерогени за хора“, (МЗ) и Наредбата за опасни 

химически вещества.  

Тежките метали (Pb, Cd ) имат кумулативно въздействие, тъй като образуват 

депа, които при определени условия отново преминават в кръвта и могат да повишат 

рязко биологичните пределни допустими концентрации (БПДК), като създават 

картината на отравяния от различна степен. 

Предвидените УЗ в ОУПО Тетевен не биха допринесли за увеличаване на 

здравния риск  на населението и поколението, тъй като тези евентуални въздействия се 

отнасят за работещите на обектите, но при прилагане на лични предпазни средства по 

време на работа, прилагане на режим на работа и физиологична почивка, храна и 

напитки, които противодействат на евентуално натрупване на токсични вещества и 

натравяния, това може да бъде избегнато.  

6.11.6  Обща оценка на въздействията 

В изложението до момента са представени в детайли, в рамките на възможното,  

достатъчната необходимост и целесъобразност, настоящата ситуация, свързана с 

компонентите и факторите, влияещи върху качеството на околната среда в община 

Тетевен, както и евентуалното въздействие с така очертаните перспективи в 

устройството на територията, произтичащи от проекта за ОУП на община Тетевен.  

В разглеждания Окончателен вариант на предварителен проект за ОУП на 

общината се предвижда ново устройствено зониране в землищата на населените маста в 

общината върху поземлени имоти, които по начин на трайно ползване са ниви (орни 

земи), трайни насаждения, пасища и мери, пасища с храсти и ливади частна, общинска 

или държавна собственост. Част от тези земи се явяват природни местообитания или 

местообитания на целеви видове предмет на защита в някоя от защитените зони на 

територията на общината. Някои от предвидените в проекта за ОУП нови устройствени 

зони засягат големи по своите размери площи, които са природни местообитания или 

са потенциални местообитание или трофична и ловна територия на различни 

представители на фаунистичния комплекс в една защитена зона. Урбанизирането на 

такива територии води до обедняване на биологичното разнообразие в защитената зона, 

в която се извършва новото устройствено зониране. 

В тази връзка се предлага Алтернативен вариант на проекта за ОУП на община 

Тетевен съобразно предложените смекчаващи мерки за намаляване или отстраняване на 

предполагаемо (прогнозирано) негативно въздействие. С Алтернативния вариант на 

проекта за ОУП ще бъдат отстранени предложените в предварителния проект 

неподходящи устройствени предложения от проектантите, които не биха могли да 

оценят в достатъчна степен заплахите за биологичното разнообразие в защитените 

зони,  на територията на общината. Информацията за биоразнообразието на 

територията на община Тетевен и защитените зони на този етап, която е ползвана при 

оценката на ОУП, е напълно достатъчна за мащабите, с които оперира един ОУП. По-

нататъшното ù конкретизиране чрез нови проучвания и картирания на местообитания 

ще бъде необходимо за следващия по-подробен етап на планиране – ПУП, за 
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конкретните инвестиционни намерения и по-прецизен екологичен коректив – ОС, 

ОВОС или ЕО на ПУП за конкретните инвестиционни предложения, включени в 

предвижданията на ОУП. 

Направените предложения с Алтернативния вариант на ОУП касаят изключване 

от съответните устройствени зони на посочените в раздел 8 от настоящия ДЕО имоти, 

като терени за устройствено зониране, които са включени в разглеждания 

предварителния проект. Към набора от документи на проекта за ОУП следва да се има 

предвид и Правилника за неговото приложение, който поставя конкретни изисквания и 

създава  допълнителни гаранции за намаляване на отрицателното въздействие върху 

околната среда и нейното устойчиво развитие.  

В следващата таблица е представена  общата оценка на въздействие, като е взет 

под внимание и представения Алтернативен вариант на предварителния проект на 

ОУПО Тетевен, предложен в ДОСВ. 

 

Заключение: При оценяване на предварителния проект и на така 

предложения и  препоръчан в ДОСВ алтернативен вариант на ОУПО Тетевен, 

цялостното въздействие на плана е значително по-благоприятно, както  върху 

околната среда, така  и за здравето на населението в общината. 
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Таблица 105 Обща оценка на въздействията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонент/ 
Фактор 

Непряко Пряко Кратко 
срочно 

Средно 
срочно 

Дълго 
срочно Временно Постоянно Вторично Кумулативно Положително Отрицателно Степен 

Въздух - + - - + - + - - + - 1 
Води - + - - - - + - + + - 2 
Геоложка основа - + - + - + - - - - + 1 
Почви - + + - - + + - - - + 1 
 Растителен и 

животински свят  
+ + + + + + + + - + - 1 

Биологично 
разнообразие 
(растителни 
съобщества и 
природни 
местообитания) 

+ + + + + + + + + + - 2 

Ландшафт + - + - - + + - - + - 1 

Отпадъци + + - + + - + - - + - 0 
Културно-историческо 
наследство 

+ + + + + + + + + + - 1 

Вредни физични 

фактори 
- + - - + - + - - + - 0 

Здравно-хигиенни 
аспекти 

- + - - + - + + - + - 1 

Оценка на степента на отрицателно въздействие 

0 Няма въздействие 

1 
Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване на най-
добрите практики при строеж и експлоатация 

2 
Средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори и да се 
препоръчат мерки за намаляване или премахване 

3 
Значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор на алтернативи или прилагане на 
смекчаващи и компенсаторни мерки 

За останалите оценки: 

+ Да/Приложимо 

- Не/Неприложимо 
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7 Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и 

възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните 

последствия от осъществяването на плана или програмата 

върху околната среда 

Прогнозираният макар и минимален антропогенен натиск в резултат на ОУПО 

върху околната среда може да бъде смекчен с поредица от мерки. Те са свързани на 

първо място с показателите, които са заложени в Плана. Набелязаните мерки са 

представени по отделни компоненти и фактори на околната среда. 

Експертите по ЕО, след обстоен анализ приемат предложения в Доклада за 

оценка степента на въздействие на предварителния проект на ОУПО върху защитените 

зони  Алтернативен вариант 2 на ОУПО Тетевен (представен в раздел 8 от настоящия 

доклад за екологична оценка), като по-щадят и довеждащ до  по-стабилно  и устойчиво 

управление на околната среда, който не представлява риск за здравето на хората. 

При прилагането на Общ устройствен план на Община Тетевен (вариант 2, 

„Алтернативен“, представен в раздел 8 от настоящия доклад за екологична оценка), да 

се изпълняват следните мерки и условия: 

7.1 Атмосферен въздух 

Във фаза на строителството на отделните обекти 

- По време на строителството е необходимо да се спазват традиционните 

изисквания към всички строителни обекти, с цел ограничаване замърсяването на 

атмосферния въздух с емисии от аерозоли на ДВГ, прах и фини прахови 

частици. По време на строителството е необходимо да се поддържат влажни 

всички технологични пътища. Недопускане замърсяването на открити площи и 

определените временни депа за строителни материали и депа за строителни 

отпадъци, с цел недопускане на вторичното замърсяване на атмосферния въздух 

от посочените временни площадки. Необходимо е да се следи  за периодичното 

им оросяване за недопускане на вторично запрашаване. 

- Да се реализира непрекъснат административен контрол при строителство. 

 

 След завършване на строителството е необходимо да се стимулират мерки за 

използване на алтернативни източници на енергия; 

 Да се упражнява стриктен контрол върху наличие на топлинна изолация на 

сградите в съответствие с разпоредбите за енергийна ефективност; 

 След приключване на строителния период всички площи, на които са били 

разположени открити складове за насипни строителни материали и строителни 

отпадъци да бъдат своевременно и щателно почистени, за да не се допусне 

появата на прахови емисии от тези площи; 

 

Във фаза на експлоатация  

Мерки за запазване и подобряване качеството на атмосферния въздух: 

1. Изграждане на нови обекти с производствено предназначение да се допуска 

само в предвидените в общия устройствен план производствени територии 
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(зони), при спазване на съответствие между вида производство и предвидените в 

плана категории производствени територии. 

2. Осигуряване на достатъчно разстояние от жилищните зони, при изграждане на 

нови обекти с неорганизирани (разсредоточени) емисии във въздуха, които не 

могат да бъдат ограничени, в това число емисии на прахообразни частици от 

обработката на земеделска продукция (зърно, семена и др.). 

3. Представените проекти за изграждане на промишлени обекти, включващи 

източници на емисии на замърсители в атмосферния въздух, да осигуряват: 

- Недопускане превишаване на нормите за допустими емисии в атмосферния 

въздух от неподвижни източници, определени с наредбите към Закона за 

чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ); 

- Организирано изпускане чрез изпускащи устройства (комини) за всички 

производствени и/или вентилационни газови потоци - носители на емисии, като 

комините се проектират при спазване изискванията на наредбите към ЗЧАВ; 

- Пречистване на отпадъчните газове и/или височина на изпускащите устройства, 

осигуряващи в резултат на разсейването концентрациите на вредни вещества 

(замърсители) в приземния слой на атмосферния въздух да не превишават 

имисионните норми, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, 

установени с наредбите към ЗЧАВ; 

- Максимално ограничаване изпускането на неорганизирани емисии от прах в 

атмосферния въздух, като проектирането и експлоатацията на площадки и 

съоръжения за товарене и разтоварване, складиране или преработка на твърди 

прахообразни вещества да се извършва при спазване на изискванията на ЗЧАВ и 

наредбите към него. 

4. Ограничаване изпускането и вторичния унос на неорганизирани емисии на прах 

в атмосферния въздух при извършване на строителни работи, в това число: 

- при провеждане на изкопни работи и транспорт на земни маси, да се изпълняват 

мерки за системно оросяване на използваните пътища и площадки, както и 

мерки за предотвратяване нанасянето на прах и кал върху уличната мрежа; 

- дейностите по транспортиране, товарене, разтоварване и складиране на 

прахообразни строителни материали да се извършва при спазване изискванията 

на ЗЧАВ и наредбите към него. 

5. За разрешаване ползването на строежи, представляващи промишлени 

инсталации и съоръжения, да се изискват резултати от проведени от 

акредитирани лаборатории измервания на емисиите на замърсителите, 

изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници - горивни (котли) и 

технологични (производствени инсталации), с цел установяване спазването на 

нормите за допустимите емисии, съгласно изискванията на ЗЧАВ и наредбите 

към него. 

2.За опазване на компонент води 

2.1.  Доизграждане на канализационна система в населените места от 

общината.  При издаване на разрешителни за строеж, Община Тетевен да спазва 

стриктно изискванията на Закона за водите и на ЗУТ, относно предвиждане на 

необходимите съоръжения за отпадъчни води; 

2.2.  Да се предвидят площадки за селищни пречиствателни станции за 

отпадъчни води (ПСОВ) в предвидените  населени места от общината. 
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2.3.  Спазване на забраните и ограниченията предвидени в Закона за водите, 

както и на мерките за постигане и запазване на добро състояние на водите, 

определени в ПУРБ 2016 - 2021 г. в Дунавски район, и за намаляване на риска от 

наводнения и неблагоприятните последици, определени в ПУРН 2016 - 2021 г. в 

Дунавски район, и в становището по ЕО на ПУРБ и ПУРН на Дунавски район; 

7.2 Повърхностни води  

3а ограничаване замърсяването на повърхностни водни обекти с отпадъци и 

отпадъчни води да се спазват забраните по чл.143 т.3 и чл.146 ал.1 от Закона за водите. 

Да се спазват приложимите мерки заложени в ПУРБ Дунавски район 2016-

2021г. и ПУРН 2016-2021г., включително и мерките от ЕО на ПУРБ и ПУРН. 

Във фазата на строителство 

- Приоритетно да се извърши рехабилитация на водопроводната система, за да се 

предотвратят загуби на питейна вода. Да се довърши строителството на 

канализационна система в населените места в общината и реконструкция, 

рехабилитация и строителство на ЛПСОВ, там където е необходимо; 

- Правото за ползване на повърхностни водни обекти за заустване на 

пречистените отпадъчни води да се преведе в съответствие с разпоредбите на 

Закона за водите и съответните подзаконови нормативни актове, съобразяване с 

издаденото актуализирано Разрешително за заустване на отпадъчните води – 

БДДР и посочените в него емисионни норми; 

- Непрекъснато провеждане на мониторинг по План за собствен мониторинг, с 

цел набелязване на необходимите мероприятия за достигане на емисионните 

норми. 

Във фазата на експлоатация 

- По време на експлоатация да се подържат в техническа и експлоатационна 

изправност водоснабдителната система, канализационната система и 

пречиствателните съоръжения;  

- Третиране на отпадъчните води до необходимите изисквания на действащото 

законодателство; 

- Осигуряване ефективен контрол и управление на водите; 

- Спазване на заповедите за дейностите в СОЗ, в т. ч особено внимание да се 

обърне на въздействието от дейността на горските стопанства и мероприятията 

по опазване на горските територии попадащи в СОЗ за защита на водите.  

 

7.2.1.1 Мерки заложени в ПУРБ 2016 - 2021г. в Дунавски район за опазване 

на повърхностните и подземните води, които следна да се имат 

предвид при реализирането на ОУП: 

Съгласно становище на БДДР-Плевен с изх. № 2939/15/12/2017 г.,  

реализирането на ОУП е допустимо с мерките и целите заложени в ПУРБ 2016 - 2021г, 

в Дунавски район: 

В ПУРБ са заложени 9 програми от мерки (ПоМ), които включват основни, 

допълващи и допълнителни мерки, както следва: 

 Прилагане нa принципа за пo-пълно  възстановяване на разходите за водни 

услуги; 

 Опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване; 
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 Регулиране на водовземанията на пресни повърхностни води и на подземни 

води; 

 Регулиране на емисиите на замърсители от точкови източници па замърсяване; 

 Забрани за въвеждане  на замърсители от дифузни източници на замърсяване; 

 Предотвратяване замърсяването на водите с приоритетни вещества; 

 Предотвратяване или намаляване въздействието па аварийни замърсявания; 

 Опазване па защитените територии и зони с водозависими местообитания и 

видове; 

 Преодоляването на климатичните промени. 

 

Програми от мерки в  Раздел 7 на ПУРБ - Съгласно становище на БДДР-

Плевен с изх. № 2939/15/12/2017г.  

При реализиране на ОУПО Тетевен да се прилагат и спазват мерките,  съгласно 

Становището но Екологична оценка № 7-3/2016 г, на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 

-2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11). 

Съгласно цитираното Приложение 7.2.10, в Правилника за прилагането на  

окончателния проект на ОУПО Тетевен е препоръчано да се включат следните мерки:   

Общи мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно 

отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия, съгласно Становище 

по Екологична оценка № 7-3/2016г. на проекта на ПУРБ, които трябва да се имат 

пред вид при прилагане на ОУПО Тетевен, а именно: 

1. Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не 

противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за 

обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените 

територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и 

плановете за управлението им. 

2. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предмет на 

ПУРБ, 

попадащи в обхвата на приложенията към ЗООС или извън тях, както и под 

разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и 

целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след 

решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС за одобряване/съгласуване, при съобразяване с 

препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, 

постановени в решението/становището. 

Съгласно цитираното становище, при прилагането на ОУПО Тетевен е 

необходимо да се имат предвид и мерките от Приложение 7.2.11 на ПУРБ 2016-2021г.

  

Мерки, които трябва да се включат  в Правилника за  прилагане на ОУПО 

Тетевен, от Мерки за отразяване в окончателния вариант на проекта на ПУРБ 

2016 - 2021г. в ДРБУ, съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016г. - 

съгласно Приложение 7.2.11, а именно: 

10.* При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се 

поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на 

неорганизирани емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности. 

12. При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, 

да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и 

други деградационни процеси; 

13. За всички водни тела, чието екологично състояние е определено като по-ниско от 

добро, или в зоните, в които природозащитното състояние на водозависимите видове и 

природните местообитания е неблагоприятно, да се въведат условия при издаване на 
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нови и продължаване на срока на действие на издадени разрешителни за водоползване, 

с цел недопускане влошаване на природозащитното състояние на видове или природни 

местообитания, предмет на опазване в защитените зони, както следва: 

13.1. Да не се допуска разрешаване на водовземане от водни тела, когато това 

водовземане може да влоши екологичното им състояние и/или е предпоставка за 

влошаване на природозащитното състояние на водозависими природни местообитания 

и/или местообитания на видове, предвид натиска от водовземания; 

13.2. Въвеждане на условия в разрешителните по реда на ЗВ за осигуряване на 

функционалната свързаност на водното тяло по отношение на фрагментиращи 

структури, функциониращи без съоръжения за осигуряване на непрекъснатост и 

проходимост на реката или с неефективни такива; 

13.3. Въвеждане на условия при издаване на разрешителни по ЗВ за МВЕЦ/ВЕЦ и при 

преразглеждане на разрешителни за осигуряване на техническо решение и план за 

изнасяне на дънни утайки; 

 14. Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се 

извършват извън размножителния сезон на животинските видове от Приложения № 2 и 

№ 3 на ЗБР, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и 

безпокойство на видовете животни, предмет на опазване. В случай на неотложна 

необходимост от извършване на строителни дейности в този период, дейностите, 

свързани с отнемане на растителност и земен пласт, да бъдат изпълнени преди 

размножителния период. 

15. При прилагане на мерките, свързани със залесителни дейности, да се предвижда 

залесяване само с местни видове, включително такива формиращи крайречни 

местообитания, с изключение на съществуващите тополови култури; 

16. При определяне местоположението на предстоящите за изграждане пречиствателни 

станции за отпадъчни води (ПСОВ) и местата за заустването им да се разглеждат и 

анализират алтернативи, които избягват територии с природни местообитания в 

защитени зони и с характеристики на такива, включени в Приложение I на Директива 

92/43/EEC, както и в близост до тях, извън границите на защитените зони. 

17.* При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска 

замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни 

материали от строителната техника; 

20.* Специфични мерки за защитените зони: 

20.2.* При изграждане/доизграждане, реконструкция или модернизация на 

канализационна мрежа на етап изготвяне на проект да се съобрази разпространението 

на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в 

защитената зона, с цел избягване на засягането им за защитени зони BG0000280 

„Златаришка река“, BG0000396 „Персина“, BG0000508 „Река Скът“, BG0000610 „Река 

Янтра“, BG0001014 „Карлуково“ и BG0001036 „Български извор“. 

20.4. При закриване на общинските депа за битови отпадъци, проектите за 

рекултивация да предвиждат запазване открития характер на местността, без 

залесителни мероприятия в защитени зони BG0002074 „Никополско плато“ и 

BG0002109 „Васильовска планина“. Биологичната рекултивация да предвижда 

използване на местни видове; 

21. Забрана за зарибяване с хищни риби на водоеми, обитавани от видовете тритони, 

предмет на опазване в зоните, освен ако зарибяването не е необходимо като 

консервационна мярка. 

Освен посочените по-горе. се предвиждат и мерки за намаляване въздействието от 

реализирането на плана върху повърхностните и подземни води, които евентуално ще 
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се прецизират  при  конкретните предложения, при процедиране на съответните ПУП-

ПРЗ и ИП, включени в ОУПО Тетевен: 

До изграждане на канализационна система в населените места от общината, с 

цел опазване на повърхностните и подземни води от замърсяване да се предвидят 

конкретни мерки, съгласно разпоредбата на чл.46 ал.4, т.2 от Закона за водите и 

изискванията ЗУТ. 
* Забележка: Номерирането на мерките не е последователно, номерата  отговарят на тези от Мерки за отразяване в 

окончателния вариант на проекта на ПУРБ 2016 - 2021г. в ДРБУ, съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016г. -  

Приложение 7.2.11. 

 

За защита от вредното въздействие на водите се забранява (Мерки 

предложени от БДДР: 

 нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките 

и крайбрежните заливаеми ивици; 

 използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални 

маси; 

 извършването на строежи над покритите речни участъци; 

 съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен 

биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. 

Съгласно Чл. 146 от Закона за водите (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) 

Забранява се разполагането на жилищни и вилни сгради и стопански постройки в 

заливаемите тераси на реките и сервитута на хидротехническите съоръжения. 

Към правила и нормативи при прилагане на ОУП на община Тетевен, е 

препоръчително да се добавят следните специфични изисквания при устройство и 

застрояване на територии край водни обекти (Мерки от БДДР, предложени с писмо 

2939/10.08.2017 г.): 

 При урбанизиране на територии край реки и дерета, в т.ч. суходолия да се 

осигури възможност за достъп за почистване, укрепване и поддържане на речното 

корито, дерето или суходолието. 

 При урбанизиране на територии около водни обекти, в подробните 

устройствени планове да се включват отреждания за регулации на речните корита и 

изграждане на необходимите защитни съоръжения. 

Предложените мерки трябва да  се вземат предвид при изработването 

Правилника за прилагане  на ОУПО Тетевен. 

Реализирането на ОУП е допустимо спрямо мерките 

заложени ПУРН 2016 - 2021 г. в Дунавски район (съгласно становище на БДДР-

Плевен – с изх № 2939/15.12.2017 г.). 

 Мерки заложени в ПУРН 2016 - 2021г. в Дунавски район за опазване па 

повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при 

реализирането на ОУП: 

В Програмата от мерки заложена в ПУРН, мерките са систематизирани и 

следните основни групи: 

 Мерки на ниво Район за басейново управление, които следва задължително да 

се отразят в  ОУП на община Тетевен: 

 Регионални мерки с много висок приоритет - Тук се включват мерки, които са 

приложими на басейново/национално ниво;  

 Други регионални мерки - мерки, приложими па басейново ниво, вкл. и извън 

РЗПРН; 

 Мерки за РЗПРН: 

 Необходими мерки - приоритетни мерки за съответния РЗПРН, 

необходимостта от които е определена с  достатъчна степен на сигурност;  
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 Допълнителни мерки - мерки, които не са от първостепенна важност за 

РЗПРН и допълват необходимите;  

  Инициирани/стартирали конкретни мерки; 

 Мерки в населени места извън РЗПРН - планирани мерки във връзка със 

значими наводнения  

 Мерки, предложени от БДДР с писмо изх. № БО-2939(4)/28.01.2020 г. 

При реализации на ОУП е необходимо да се имат предвид приложимите мерки, 

съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН 

(Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 -2021 г. в ДРБУ, включително: 

 Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат 

съобразени с финализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20- 

годишната вълна. 

 БДДР препоръчва в окончателния вариант на ОУП на Община Тетевен да се 

допълнят следните мерки от ПУРН (писмо с изх. №ОБ-2939(2)/21.01.2020 г. на БДДР): 

 
Таблица 106 Допълнителни мерки от ПУРН, препоръчани от БДДР- Плевен (препоръчани  от 

БДИБР с писмо с изх. №ОБ-2939(2)/21.01.2020 г. на БДДР) 

Код no нациовален 

каталог 
Наименование на 

мярка 

Описание па 

мярката (по 

каталога), 

(допълнителна 

информация) 

Отговорна 

институция 

PRE59- 

PR044- 
REAC132 

Разработване и 

изпълнение на област 

ни и общински 

програми зa 

намаляване риска от 

бедствия вкл. от 

наводнения 

Областните и 

общинските 

програми включват 

планиране на 

мероприятия за 

защита на критични 

участъци при 

опасност от 

преливане на диги и 

огради и съоръжения 

или локална защита 

на съоръжения** от 

особена важност при 

критични ситуации. 

Областния управител, 

Кмета на общината 

PRЕ 5- 
PR0 2- 
REAC6* 

Създаване на 

управляеми полдери 

и малки буферни 

басейни в заливни 

тераси на реките 

Намаляване на 

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 па 

водните количества 

чрез съществуващите 

на терена релефни 

форми 

Кмета на общината 

PRE27- REAC28 
 

Почистване и 
стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

Осъществяване на 

дейности по 
ликвидиране на 

натрупвания, 

създаващи 

Кмета на общината 
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територия препятствия за 

свободно 

преминаване на 

водите. чрез 

почистване на 

участъци от речните 

корита от дървета и 

храсти, падащи 

дървета, дънери. 

битови и строителни 

отпадъци и др. 
PRЕ24- REAC25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на речните 

легла или дерета 

Отстраняване на 

всички подприщващи 

строежи и 

съоръжения**, 

намиращи се в 

речните корита и 

нарушаващи тяхната 

проводимост; 

създаване на 

обстановка на 

нетърпимост към 

незаконно 

изградените такива 

обектн. 

Кмета па общината 

PREP7- 

REAC54 
Повишаване 

готовността на 

населението за 

реагиране при. 

наводнения 

Разработване и 

осъществяване на 

програми за 

превантивна дейност 

чрез средствата за 

масова комуникация: 

провеждане на 

учебни тренировки за 

отработване на 

действия за 

спасяване на хора и 

лично имущество; 

осигуряване на 

неприкосновен запас 

с вещи и храни от 

първа необходимост 

за населението 

РД ПБ3Н, Кмета на 

общината 

PREI9- 

REAC'20 
Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до зали 

наемите зони 

Нормативно 

регламентиране на 

дейностите на 

местните власти за 

ограничаване на 

строителството, вкл. 

незаконното, в и в 

близост до заливните 

зони, като се 

сравняват сателитни 

снимки, извършват се 

геодезични 

заснемания, 

ежегодни проверки 

па място и други 

дейности 

Кмета на общината 

Забележка: *При възможност и наличие на подходящи участъци. 
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БДИБР – Пловдив препопръчва, при окончателното приемане на Общ устройствен 

план па община Тетевен да се вземат предвид и приложимите мерки от 

Екологичната оценка (ЕО) в ПУРН 2016 - 2021 г. и Дунавски район, които трябва 

да се прилагат при осъществяване на инвестиционни проекти, произтичащи от 

ОУП на Община Тетевен. Мерките от ЕО са посочени в ПУРН 2016 - 2021 г.. 

Приложение №16. Приложение №17. в това число: 

 Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат 

съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 

20-годишна вълна;* 

 При npилагането на мерките за възстановяване на компрометирани диги, 

надграждане на диги, изграждане па земно-насипна дига и комбинация, 

планиране и изграждаме на линейни защитни съоръжения /охранителни канали, 

преустройство или изграждане на дренажни съоръжения, строителите работи да 

се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските 

видове по Приложения №2 и №3 на Закона за биологичното разнообразие,  от 

март до юли,  за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на 

видовете животни, предмет на опазване; 

 При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска 

замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни 

материали  oт строителната техника; 

 На етап идеен проект, да се консултира с БДДР възможността за заместваме на 

инженерно-технически структурни мерки, за които в ДОСВ е идентифициран 

потенциал за значително засягане на природни местообитания и местообитания 

на видове, предмет на опазване в защитените зони. с по-щадящи мерки oт 

националния каталог от мерки, съгласно таблица 8 „.Предлагани алтернативи на 

конкретни мерки от Програмата от мерки за ПУРН в ДРБУ" от ДОСВ; 

 При прилагане на структурни мерки в защитените зони всички съпътстващи 

дейности (напр. обслужващи строителството пътища) да бъдат ситуирани при 

възможност извън природни местообитания или местообитания на видове, вкл. 

птици, предмет на опазване в защитените зони; 

 Изпълнението на мерки за отстранявания на затлачвания на речното корито и 

почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока 

вълна: 

-        да се осъществява само в коритата на реките, без да се засягат крайречната и     

            естествената островна растителност; 

-        да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове: - да се    

            прилага при доказана необходимост по надлежния ред. 

 Мярката за премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, 

огради. складирани материали и други намиращи се в границите на речните 

легла или дерета да се прилага извън размножителния период на 

водозависимите видове; 

 При реализиране на мерките по плана да се включват критерии, свързани с 

насърчаване на зелените проекти; 

 Ежегодно (пролет и есен) обследване на техническото, експлоатационното 

състояние на малките язовири и определяне на свободните обеми. При 

необходимост набелязване мерки за поддържане и ремонт; 

 Разработване и прилагане на програма на мониторинг на качеството на водата от 

засегнати след наводнения водовземни съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване; 

 Прекратяване на водовземането за питейно-битови цели от водовземни 

съоръжения при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на 

наводнение; 

 При условие, че предвидените в ПУРН мерки за защита  от наводнения ще се 

прилагат в санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битови 
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цели или минерални води, то тези мерки следва да се съобразят е режимите на 

ограничения и забрани в тези зони. 
*Забележка(Описаните мерки, предвидени в ПУРН 2016-2021, касаещи предприятия и/или 

съоръжения с нисък или висок рисков потенциал (ПНРП и ПВРП), попадащи в Глава 7, Раздел I на ЗООС 

са неприложими към настоящия ОУП, тъй като към настоящия момент на територията на 

общината няма разположени съществуващи такива и не се предвиждат  с него); 

 

7.3 Земни недра. Геоложка среда. Подземни води 

В период на строителство на отделните обекти 

- Качествено изпълнение на строителните работи и възстановяване на терена 

около построените сгради и съоръжения;  

 Изграждане и поддържане в изправност на водопроводната и канализационна 

мрежа;  

 Екологосъобразно събиране и третиране на твърди битови отпадъци.  

Възможностите за намаляване и/или ограничаване на въздействието върху земните 

недра се свеждат и до: 

 Провеждането на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и 

изследвания за конкретизиране на условията за изпълнение на изкопите и 

насипите и за фундиране на съответните сгради и съоръжения, в това число 

изясняване на геолого-литоложкия строеж, определяне на физико-механичните 

и деформационни свойства на литоложките разновидности, дълбочината и 

качеството на подземните води, филтрационните свойства на водоносните 

колектори и пр.;  

 Съобразяване на проектите за обекта с резултатите, изводите и препоръките в 

докладите за инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания и с 

изискванията на законовите и нормативните документи; 

 Изготвяне на стабилитетни прогнози за устойчивостта на откосите на 

евентуални дълбоки изкопи; 

 Забрана за пряко отвеждане на отпадъчни води в земните недра и подземните 

води.  

7.4 Растителен и животински свят. Защитени територии. 

Биологично разнообразие 

 За всяка от защитените зони, разположена на територията на община 

Тетевен, BG0001036 Български извор, BG0002109 Васильовска планина, 

BG0001493 Централен Балкан – Буфер, BG0002128 Централен Балкан – 

Буфер и BG0000269 Лястовицата са предложени смекчаващи мерки, 

предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на 

неблагоприятните въздействия при реализиране на ОУП на община 

Тетевен върху тях, които трябва да се вземат под внимание при 

прилагане на ОУПО Тетевен; 

 Одобряването на инвестиционни предложения, планове, програми или 

проекти, на територията в обхвата на ОУП на Община Тетевен (вариант 

2, „Алтернатива“) да става при спазване на мерките и  условия, 

представени  в ДОСВ. 
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 Правилата и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на 

община Тетевен  (вариант 2, „Алтернатива ), да се съобразят с 

предложените в т. 6 на ДОСВ смекчаващи мерки. 

7.5 Културно-историческо наследство. Недвижими културни 

ценности 

 В окончателния проект на ОУП на община Тетевен, в раздел Недвижимо 

културно наследство да бъде включена цялата налична информация за 

обектите на недвижимото културно наследство, предоставена от НИНКН 

и придобита от други източници; 

 Спазване на нормативните изисквания на Закона за недвижимото 

културно наследство по време на строителни дейности, за да бъде 

гарантирано трайно, положително въздействие върху опазването на НКЦ; 

 В Правилника за прилагане на ОУПО Тетевен да бъдат описани 

предвидените с плана охранителни зони, режимите и специфичните 

правила за опазване на недвижимите културни ценности, както и нормите 

за устройствено развитие; 

 Предвидените с плана охранителни зони, режими и специфични правила 

и норми за устройствено развитие са адресирани като мерки към 

специализирани детайлни проучвания, в следващи нива на проектиране и 

процедиране. 

7.6 Вредни физични фактори  

7.6.1 Шум, вибрации, електромагнитни лъчения 

Във фазата на проектиране 

При проектиране на промишлени и други инсталации и/или съоръжения с 

източници на шум, да се осигурява недопускане при експлоатацията им на 

превишаване на граничните стойности за нива на шум в околната среда, както следва: 

-  еквивалентното ниво на шума по границата на промишлената площадка да не 

превишава граничната стойност за ниво на шум за производствено-складови 

територии и зони; 

-  еквивалентното ниво на шума в мястото на въздействие (пред най-близките 

до строежа жилищна или обществена сграда, сграда за отдих и др.) да не 

превишава граничната стойност за ниво на шум за съответната територия и зона. 

Във фазата  на въвеждане в експлоатация  

За разрешаване ползването на строежи, представляващи промишлени 

инсталации и съоръжения, да се изисква провеждане от акредитирани лаборатории на 

измервания на показателите за шум в околната среда, по утвърдена методика на МОСВ, 

като за целта е необходимо да се представят протоколите от проведените измервания. 

7.6.2 Управление на отпадъците: 

 Спазване изискванията на нормативната уредба свързана с дейностите по 

третиране на отпадъците; 

 Прилагане на ефективни мероприятия, за намаляване количеството на 

образуваните отпадъци, осигуряване на разделното им събиране, с цел 

последващо оползотворяване или екологосъобразно обезвреждане на 

отпадъците; 
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 Осигуряване качествено управление и контрол на дейностите с отпадъци. 

7.7 Мерки за опазване на човешкото здраве 

 Правилата и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на 

община Тетевен (вариант 2, „Алтернативен“), да се съобразят с 

предложените в ДЕО мерки за намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на предполагаемите значителни въздействия върху 

околната среда и човешкото здраве 

7.8 Химикали 

 Към настоящия момент на територията на община Тетевен няма 

предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, 

попадащи в обхвата на Раздел I към глава Седма на ЗООС; 

  В проекта на ОУП, община Тетевен не се предвижда разполагане на 

предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, 

попадащи в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС. 

 Описаните мерки, във връзка с ПУРН 2016-2021, касаещи предприятия 

и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал (ПНРП и ПВРП), 

попадащи в Глава 7, Раздел I на ЗООС са неприложими към настоящия 

ОУП, тъй като към настоящия момент на територията на общината няма 

разположени съществуващи такива; 

 При евентуални бъдещи инвестиционни предложения за изграждане на 

нови предприятия/ съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, освен 

изискванията на чл. 104 от ЗООС, задължително да се спази реда и 

изискванията на глава 6, раздел III на ЗООС - процедура по изменение на 

ОУП, в която да се предвидят зони за безопасни отстояния по смисъла на 

чл. 104, ал. 4 от ЗООС. 

 

8 Описание на мотивите за избор на разгледаните 

алтернативи и на методите на извършване на екологична 

оценка, включително трудностите при събиране на 

необходимата за това информация, като технически 

недостатъци и липса на ноу-хау 

Алтернативи по териториалния обхват на ОУП на община Тетевен 

При проектиране на Общи устройствени планове не се предлагат и не се 

разглеждат  концептуални алтернативи. Възможна алтернатива на ОУП на община 

Тетевен и неговия обхват е „нулевата“ алтернатива. Това означава, че общината остава 

без план за устройство и развитие в бъдещи периоди. По този начин всички 

стратегически планове за развитие на общината ще остават не реализирани. 

Алтернативи по местоположение на устройствените зони 
Поземлените имоти, върху които е проектирано новото устройствено зониране  

в границите на защитените зони, на територията на община Тетевен,  са частни и 

стопанисвани от общината ниви – орна земя, трайни овощни насаждения, пасища, 

ливади, изоставени земеделски земи и няма друга алтернатива извън настоящата 

територия включена в ОУП на община Тетевен.  
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Включените в проекта за ОУП на общината земеделски  земи, определени за 

промяна на статута, във връзка с изграждането на бъдещите устройствени зони, са 

разположени близко до населени места, до пътна артерия, която преминава през 

населеното място, което прави достъпа до тях лесен, както по време на тяхното 

реализиране, така и при тяхната експлоатация. Тези поземлени имоти са антропогенно 

и техногенно повлияни през годините на използване, отпада необходимостта от 

изграждане на нова пътна инфраструктура, не се засягат редки и защитени видове 

растения. От тази гледна точка даденостите на терена и неговото местоположение не 

предоставят големи възможности за други алтернативи, тъй като предложените 

решения в ОУП, в случая са оптимални. В дадения случай алтернативата по отношение 

на местоположението е ограничена в границите на собствеността на земите в 

непосредствена близост до регулацията на населените места. 

Поради посочените причини не препоръчваме алтернативи по отношение на 

местоположението на новите устройствени зони. Всяко друго алтернативно решение, 

по отношение на местоположението, извън антропогенизирани земи в непосредствена 

близост до пътна артерия и населено място ще има негативно въздействие върху 

природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 

защитените зони. 

Нулева алтернатива 

Според т. 8 на допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на степента 

на въздействие 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 предлагат с ОУП не могат да 

бъдат осъществени.  

Развитието на територията на община Тетевен без прилагане на разработения 

ОУП не може да се приеме като „нулева“ алтернатива. Това би означавало 

неизпълнение на изискванията на ЗУТ и община Тетевен да бъде лишена от законово 

регламентиран инструмент за управление на социално-икономическото си развитие и 

благоустрояване на селищата на територията на общината. 

При “нулевата алтернатива“, без реализиране на устройствените зони, по 

отношение  на растителността и местообитанията, могат да се прогнозират варианти на 

изменение в резултат на протичащите процеси при различни форми на антропогенно и 

техногенно въздействие. По-голямата част от земеделските земи не са обработвани през 

различен период от години и при протичащите сукцесии са формирани множество 

сериални съобщества.  

В разглеждания конкретен случай, нулевата алтернатива означава тези имоти да 

продължават да се използват по предназначение – ниви, които ежегодно да се 

обработват и произвеждат селскостопанска продукция. След придобиване на 

собствеността върху тези имоти при по-голямата част от тях  те не се използват по 

предназначение. При прилагане на нулевата алтернатива, поради близостта на земите, 

включени в ОУП, до границите на населено място, усилен транспортен трафик по 

пътните артерии, съществува реална опасност покрайнините на тази територия да се 

превърнат в нерегламентирано място за отпадъци с различен характер. Поради 

намаляване на животновъдството в населените места пасищата не се използват, което 

води до протичане на вторични сукцесии, при които заедно с изменение на 

растителните съобщества и компонентите на местообитанията се формират и храстови 

и дървесни съобщества, които променят облика на пасищата. От различните възможни 

алтернативи проектантите са избрани тези имоти за изграждане на нови устройствени 
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зони, защото няма да засегнат съществуващите естествени типове местообитания с 

консервационна значимост в границите на защитените зони.  

   Земеделските земи – ниви (орни земи), чийто статут ще бъде променен, са 

антропогенно и техногенно повлияни при тяхната ежегодна обработка през минали 

години. Върху тях не се срещат защитени местообитания и свързаните с тях защитени 

видове представители на дивата фауна. Съвременното състояние на растителността и 

на местообитанията на територията на разглежданите поземлени имоти в защитените 

зони, дава възможност да се прогнозират насоките на тяхното изменение в резултат на 

естествено протичащите сукцесии в екосистемите и при различни форми на 

антропогенно въздействие при “нулева алтернатива“, без прилагането на общия 

устройствен план на община Тетевен и изграждане на нови устройствени зони. В 

резултат на необработване на тези земеделски земи са започнали процеси на формиране 

на множество сериални съобщества в първите години след преустановяване 

използването на нивите по предназначение, които  се отнасят към клас Stellarietea 

mediae Tх.et al. ex von Rochow 1951. Основни доминанти в отделните групировки при 

тях са Arctium minus (малък репей), Artemisia vulgaris (обикновен пелин), Bromus sterilis 

(стерилна овсига), Capsella bursa-pastoris (овчарска торбичка), Hordeum murinum (миши 

ечемик), Lactuca seriola (компасна салата), Malva sylvestris (горски слез), Senecio 

vulgaris (обикновен спореж), Stellaria media (средна звездица)  и други плевелни 

видове. Изменение на растителността, на територията на поземлените имоти обект на 

ОУП на община Тетевен, дава основание да се направи извода, че и без реализиране на 

заложените в ОУП устройствени зони е възможно протичането на деградационни 

процеси при естествено изменение на компонентите на околната среда, или свързани с 

пряко или косвено антропогенно въздействие. 

При включените в проекта за ОУП земеделски земи – пасища  ливади е налице 

развитие на храстови и тревни екосистеми, формирани при деградация на горските 

екосистеми след изкореняване на гори, сечи и други форми на антропогенни 

въздействия. В зависимост от фазата на вторичната сукцесия, в която се намират в 

настоящия момент, могат да бъдат прогнозирани различни насоки на тяхното развитие. 

При благоприятни условия развитието е възможно да протече по посока на 

стабилизация свързана с мезофитизация на растителните съобщества, повишаване на 

продуктивността и опазване на биологичното разнообразие. Не е изключено развитието 

да протече по посока на вторични сукцесии на растителните съобщества свързани с 

деградация на растителността (ксерофитизация или хигрофитизация), с деградация на 

отделни компоненти на местообитанията и обща дестабилизация на храстово-тревните 

екосистеми, която в повечето от случаите е свързана с намаляване на биологичната 

продуктивност и биоразнообразието. В този случай регресивните процеси мога да 

бъдат ускорени от различни форми на пряко или косвено антропогенно въздействие 

или други непериодични екологични фактори на въздействие. 

Животински видове предмет на опазване в защитените зони 

При  запазване  на „нулева алтернатива“ развитието на фауната и целевите 

видове имат няколко варианта на своето развитие. Съвременното състояние на 

откритите  хабитати – пасища и ливади ще претърпят деградация, последвана от 

сукцесия, поради отдавна преустановени паша и косене. Това ще доведе до намаляване 

и изчезване на целия фаунистичен комплекс, характерен за тези хабитати. Днес 

запазването на пасищата и ливадите, на територията на общината, не е гарантирано 

поради отсъствие на добре развито животновъдство и преустановяване експлоатацията 

на сенокосните ливади. При изоставените ливади се наблюдават тенденции на 

деградация, довела до рудерализация и заплевяване, последвана от захрастяване и 
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обрастване, което постепенно ще се превърне в естествена гора. Само при добре 

развито животновъдство в общината пасищата и ливадите могат да запазят и да 

подобрят качеството си поради нормален режим на тяхното експлоатиране, като 

хранителна база за домашните животни. Основа на запазване на пасищата и ливадите и 

оцеляването на фаунистичните комплекси, свързани с тези хабитати от полуестествен 

произход е възстановяване на животновъдството, като поминък на населението в 

община Тетевен. 

След възстановяване на земеделските земи, голяма част от обработваемите ниви 

са изоставени и не се използват по предназначение и в тях вече се наблюдава начална 

сукцесия, която се характеризира с ниски показатели на биоразнообразие. 

Растителността в изоставените земеделски земи е от плевелно рудерален тип, а 

фаунистичния комплекс включва основно в сравнение с ежегодно обработваните ниви 

по екологично пластични, широкоспектърни видове. Това прави техния трофичен 

капацитет много по-нисък в сравнение с обработваемите земи. Необработвани и 

изоставени земеделските земи  променят освен плътностите характеристики и видовия 

състав на фауната, който може да се окаже съществен за хищниците, които са пряко 

свързани с количеството на жертвите. Развитото животновъдство осигурява храна и за 

голяма част от хищниците. 

В тази връзка се предлага да бъдат запазени площите на по-голямата част от 

земеделските земи с начин на трайно ползване  пасища и ливади, включени в проекта 

за ОУП на общината за бъдещо устройствено зониране и са приоритетни 

местообитания  за целевите видове в защитените зони. 

Направеният анализ на растителността на поземлените имоти, включени в 

проекта за ОУП на общината, дава основание да се направи извода, че и без 

реализиране на заложените в ОУП устройствени зони е възможно протичането на 

деградационни процеси при естествено изменение на компонентите на околната среда, 

или свързани с пряко или косвено антропогенно въздействие. 

В дадения случай „нулевата алтернатива“ означава изоставените земеделски 

имоти, които не се използват по предназначение, да се оставят да пустеят. Естествената 

сукцесия ще продължи и тази част от изоставените имоти, която все още има тревна 

покривка ще бъде заета от рудерална и храстова растителност, която в последствие ще 

бъде изместена от дървесна растителност.  

Други алтернативни решения 

Не са разглеждани и предлагани. Други алтернативни решения, реализирани 

върху други терени в защитените зони могат да доведат до по-големи негативни 

въздействия върху консервационно значими  местообитания, местообитания на целеви 

животински видове обитатели на тези защитени зони. 

Предварителният проект на ОУП на община Тетевен има стратегически 

характер и определя общата рамка на устройството на отделните територии, без да 

навлиза в детайли. На базата на този  проект за ОУП следва да бъдат изготвени 

подробни устройствени планове, които ще конкретизират общите принципи и 

предвиждания за устройство, развитие и опазване на природната среда по отношение 

на всеки поземлен имот. 

Включеното в проекта за ОУП урбанизиране на определени територии чрез нови  

устройствени зони  са несъвместими с предмета и целите на защитените зони, 

разположени на територията на общината. При разработване на окончателния вариант 

на ОУП е необходимо да бъдат избегнати всички негативни последици от урбанизиране 

на определени територии, в границите на защитените зони на територията на общината, 

се предлага алтернативен вариант на разглеждания проекта за ОУП. 
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Въз основа на направените препоръки за смекчаващи мерки за намаляване или 

пълно отстраняване на отрицателните въздействия от практическото реализиране на 

устройствените зони, на територията на защитените зони, да бъдат взети под внимание 

и включени в окончателния вариант на ОУП на община Тетевен. Това ще даде 

възможност да бъдат изключени от проекта за ОУП на общината устройствени зони, 

които са несъвместими с предмета  и целите на защитените зони, в които попадат.  

Вариант 1. Предложеният  вариант на предварителен проект на Общ устройствен 

план на община Тетевен  

В разглеждания предварителен проект за ОУП на общината се предвижда ново 

устройствено зониране в землищата на населените маста в общината върху поземлени 

имоти, които по начин на трайно ползване са ниви (орни земи), трайни насаждения, 

пасища и мери, пасища с храсти и ливади частна, общинска или държавна собственост. 

Част от тези земи се явяват природни местообитания или местообитания на целеви 

видове предмет на защита в някоя от защитените зони на територията на общината. 

Някои от предвидените в проекта за ОУП нови устройствени зони засягат големи по 

своите размери площи, които са природни местообитания или са потенциални 

местообитание или трофична и ловна територия на различни представители на 

фаунистичния комплекс в една защитена зона. Урбанизирането на такива територии 

води до обедняване на биологичното разнообразие в защитената зона, в която се 

извършва новото устройствено зониране. 

В тази връзка се предлага Алтернативен вариант на проекта за ОУП на община 

Тетевен съобразно предложените смекчаващи мерки за намаляване или отстраняване на 

предполагаемо (прогнозирано) негативно въздействие. С Алтернативния вариант на 

проекта за ОУП ще бъдат отстранени предложени неподходящи устройствени 

предложения от проектантите, които не оценяват в достатъчна степен заплахите за 

биологичното разнообразие в защитените зони,  на територията на общината. 

Информацията за биоразнообразието на територията на община Тетевен и защитените 

зони на този етап, която е ползвана при оценката на ОУП, е напълно достатъчна за 

мащабите, с които оперира един ОУП. По-нататъшното ù конкретизиране чрез нови 

проучвания и картирания на местообитания ще бъде необходимо за следващия по- 

подробен етап на планиране – ПУП, който законодателят е предвидил за конкретните 

инвестиционни намерения и по-прецизен екологичен коректив – ОС, ОВОС или ЕО на 

ПУП за конкретните инвестиционни предложения, включени в предвижданията на 

ОУП. 

Направените предложения с Алтернативния вариант на ОУП се отнасят към по-

подробното планиране при ПУП. Към набора от документи на проекта за ОУП следва 

да се има предвид и Правилника за неговото приложение, който поставя конкретни 

изисквания и създава  допълнителни гаранции за опазване на екологичното равновесие 

в територията. 

Вариант 2. Алтернативен вариант на ОУП на община Тетевен 

Предлаганият Алтернативен вариант на ОУП по отношение на защитените зони 

попадащи на територията на община Тетевен има за цел да доведе до намаляване 

степента на урбанизация на сушата в рамките на тяхната територия по Директива 92/43 

ЕЕС за местообитанията и 2009/147ЕЕС за птиците, по Натура 2000. 
 

1. Защитена зона BG0001036 Български извор 
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Прилаганият алтернативен вариант за някои от включените в проекта за ОУП 

устройствени зони, на територията на защитената зона в границите на общината, е във 

връзка със спазване изискванията за опазване на околната среда в защитените зони по 

НАТУРА 2000. 

С  измененията  на проекта се цели предотвратяване, намаляване и възможно 

отстраняване на прогнозираните неблагоприятни въздействия от реализацията на сега 

предлагания проект на ОУП, върху защитена  зона BG0001036 Български извор.  

Алтернативният вариант разглежда преди всичко крайбрежната зона на река 

Калник,  която е и екологично най-чувствителна и същевременно най-силно подложена 

на инвестиционен натиск според предвижданията на проекта за ОУП, в който са 

включени нови устройствени зони – 2Смф1, 3С1, и 4С1 в землището на с. Български 

извор и една нова устройствена зона за промяна предназначението на земеделски земи 

с 1С1 в землището на с. Малка Желязна. 

Алтернативният вариант дава възможност констатираните несъответствия 

между предложеното устройствено зониране в разглеждания ОУП на община Тетевен, 

в тази защитена зона, и опазването на екосистемите с цел да бъде разумно направляван 

и стимулиран процесът на урбанизиране.  
Землище с. Български извор 

 

1. Да не се сменя предназначението на земята по цялата брегова ивица на река Калник - 

15 метра от заливаемата част на речното корито до поземлените имоти в близост до 

реката. 

 Създаване на 15 метрова незастроена крайбрежна част ще изпълнява ролята на 

биокоридор за различни видове земноводни, влечуги и бозайници в защитената зона и 

ще запази трофичната база за прилепите в тази чест на зоната. 

 Постига се ограничаване на отрицателното въздействие върху влажната зона и 

прилежащите територии и ограничаване на антропогенния натиск. 

2. Да отпадне от ОУП устройствена зона 3С1 с площ  2.17 ha в землището на с. Български 

извор. 

 Предвидените поземлени имоти, върху които ще бъде реализирана устройствената зона 

са разположени до речното корито на река Калник, което ще доведе до формиране на 

бариера, която прекъсва свободната миграция на земноводни, влечуги и бозайници. 

 Близостта на устройствената зона до бреговата ивица на реката крие опасности от 

увеличен антропогенен натиск върху зоната в тази част, замърсяване на речните води от 

заустване на канализацията на устройствената зона, замърсяване с битови отпадъци, 

което може да доведе до промяна характера на водите и отрицателно въздействие върху 

хидрофауната и крайбрежните обитатели, унищожаване на крайбрежни подходящи 

местообитания на видове предмет на защита в зоната.  

Земноводни: Triturus karelinii (2.02ha), Bombina variegata  (1.38ha). 

Влечуги: Eurotestudo hermanni boettgeri.  

Бозайници: Vormela peregusna (2.16ha). 

Прилепи – Потенциални местообитания: M..myotis, Myotis bechsteinii, M. blythii . Ловни  

местообитания - M. capaccinii (2.16ha).  

3. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне изцяло частта от устройствена зона 1С1 в землището на с. Български извор, 

включваща:  
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Поземлени имоти: - 122.2, 122.3, 122.4, 122.5, 122.31, 133.1, 133.2, 133.5  - Използвани 

естествени ливади с площ 4.06 ha. Местообитание на Тriturus karelinii.  

Поземлени имоти: - 122.1 – пасища с храсти – Площ - 0.26 ha. Ловни местообитания на: Myotis 

blythii, Myotis myotis, Myotis schreibersii.  

Поземлени имоти: - 122.2, 122.3, 122.4 – Ливади 0.51ha ловни местообитания. Myotis myotis. 

 

Да отпаднат от ОУП поземлени имоти: - 134.4, 134.6, 134.8 -  Ниви (орна земя). Площ -

0,92 ha. 

Поземлени имоти: - 133.5, 122.2, 133.1, 133.2, 133.5, 122.31 -  Използвани естествени 

ливади. Площ - 0,91 ha.  

Поземлени имоти: - 134.4, 134.6, 134.8 - Ниви (орна земя). Площ - 0,21 ha. 

Потенциално местообитание на Bombina variegatа. 

 

Поземлени имоти: - 122.5, 122.3, 122.4, 133.1, 133.5, 122.31, 122.2, 133.2 - Използвани 

естествени ливади. Площ - 4,00 ha. 

Поземлени имоти:  - 134.4, 134.6, 134.8 - Ниви (орна земя). Площ -  0,71 ha. 

Поземлен имот: -  122.1 - Пасища с храсти. Площ -  0,26 ha. 

Местообитание на Triturus karelinii. 

 

Поземлени имоти: - 122.5, 122.3, 122.4, 133.1, 133.5, 122.31, 122.2, 133.2 Използвани 

естествени ливади. Площ - 4,06 ha. 

Поземлени имоти: - 134.4, 134.6, 134.8 - Ниви (орна земя) л Площ - 0,92 ha. 

Поземлен имот: - 122.1 - Пасища с храсти. Площ -  0,30 ha. 

Потенциални ловни местообитания на Myotis capaccinii, Vormela peregusna. 

 

4. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне изцяло устройствена зона  2/Смф1 в землището на с. Български извор 

Местообитание на безгръбначни, земноводни, влечуги, бозайници и ловна територия на 

прилепи. 

Vormela peregusna – 14,21 ha, Mustela eversmannii – 14,21 ha, Triturus karelinii – 9,56 ha, 

Euphydryas aurinia – 6,43 ha, Eurotestudo hermanni bottgeri – 5,29 ha, Lutra lutra – 4,50 ha, Elaphe 

sauromates – 4,37 ha, Lycaena dispar – 2,84 ha, Bombina variegata – 1,68 ha, Myotis blythii – 7,91 

ha, Myotis myotis – 7,91 ha Myotis schreibersi – 12,41 ha, Spermophilus citellus. 

 

5. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне изцяло частта от устройствена зона 4С1 в землището на с. Български извор, 

включваща: 

 

Поземлените имоти: - 97.17, 97.18, 97.19, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6, 101.8, 101.9, 101.10,  

101.11, 101.12, 101.13, 101.14, 93.1, 94.2, 94.3, 95.1, 95.2, 96.2, 96.3, 96.4, 96.5, 96.6, 97.1, 97.2,  

97.3, 97.4, 97.5, 97.6, 97.7, 97.8, 97.9, 97.10, 97.11, 97.13, 97.14, 97.15, 97.16, 163.35, 163.37, 

163.38, 163.41, 163.42, 163.43, 163.9, 163.10, 162.3, 163.1, 163.2, 163.4, 163.6, 163.7, 163.8, 

163.21, 163.26, 163.27, 163.28, 163.29, 166.2, 166.3, 166.4, 104.2, 93.2 - Ниви (орна земя). Площ - 

20,53ha.  

Да се изключат от ОУП поземлените имоти: - 101.7, 101.15, 96.1, 166.1 - Пасища с храсти. 

Площ - 0,93ha.  
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Да се изключат от ОУП поземлените имоти: - 101.1, 94.1, 94.4, 95.3, 95.4, 95.5, 95.6, 163.22, 

104.3, 104.4, 104.5 – пасища, мери. Площ – 1.74ha.  

Да се изключи от ОУП поземлен имот: - 162.1 - Храсти. Площ - 0,13ha.  

Да се изключи от ОУП поземлен имот: - 0.183, 0.184, 0.186, 0.185 -   Дерета. Площ - 

0,96ha.  

Да се изключат от ОУП поземлените имоти: - 163.39, 163.40, 163.44, 163.11, 163.12, 163.13, 

163.14, 163.15, 163.16, 163.17, 163.18, 163.19, 162.4, 162.5, 162.6, 163.20, 163.25 - Изоставени 

орни земи. Площ - 2,82ha. 

Да се изключат от ОУП поземлените имоти: - 161.10, 161.11, 161.12, 165.1, 163.31, 163.32, 

163.33, 163.34, 163.36, 161.1, 161.13, 161.14, 161.16, 161.19, 161.20, 161.21, 161.22, 161.23, 

161.24, 161.25, 161.26, 161.27, 161.28, 161.29, 161.30, 161.32, 163.23, 163.24, 163.30, 165.2, 165.3, 

165.4, 165.5, 165.6, 97.20, 97.12, 97.21, 97.12 - Използвани естествени ливади. Площ - 11,58ha.  

Да се изключат от ОУП поземлените имоти: - 157.2, 157.3, 157.4, 157.23, 157.24, 157.25, 157.29, 

157.30, 157.31, 157.32, 117.1, 117.2, 117.3, 117.4, 117.5, 117.6, 117.8. Площ – 7.08ha. 

Да се изключат от ОУП поземлените имоти: - 4.5, 4.3, 4.4, 4.2, 4.1, 1.2, 1.100, 7.20, 2.1, 2.3, 1.3, 

7.21, 1.4, 2.4, 1.5, 2.2, 7.19, 7.22, 1.1, 2.5, 1.6, 2.19 – Естествени ливади и ниви (орви земи). Площ 

– 14.11ha. 

Ловни местообитания на  M. capaccinii и Vormela peregusna – оптимален хранителен потенциал. 

 

От тези имоти местообитания за видовете са: 

 

Поземлени имоти: - 101.10, 101.11, 101.12, 101.13, 101.14, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6, 

101.8, 101.9, 104.2, 97.1, 97.2, 97.10, 97.11, 97.13, 97.14, 97.15, 97.16, 97.17, 97.18, 97.19, 97.3, 

97.4, 97.5, 97.6, 97.7, 97.8, 97.9  - ниви (орна земя). Площ – 11.18 ha.  

Местообитания на Тriturus karelinii, Spermophilus citellus, Bombina variegatа, Vormela peregusna, 

Eurotestudo hermanni boettgeri (5.45ha).  

Потенциално ловно местообитание на Myotis blithii, Myotis myotis, Myotis schreibersii.  

Поземлени имоти: - 101.1, 101.7, 101,15 - Пасища, мери. Площ – 0,46ha. Местообитания 

на  Eurotestudo hermanni boettgeri. 

Поземлени имоти: - 104.3, 104.4, 104.5 – 0.64 ha, Пасище, потенциално ловно 

местообитание на Myotis blithii  

Поземлен имот: - 01.1, 101.15-Пасища с храсти. Площ - 0,22ha. Местообитания на Тriturus 

karelinii. Потенциално ловно местообитание на Myotis blithii, Myotis myotis. 

Поземлени имоти: - 101.1, 101.3, 101.4, 101.5 - Пасища, мери . Площ - 1,11ha. 

Местообитания на Тriturus karelinii, Vormela peregusna . 

Поземлени имоти: - 161.1, 161.10, 161.11, 161.12, 161.13, 97.12 - Използвани естествени  

ливади. Площ - 2,81ha. Местообитания на Тriturus karelinii, Spermophilus citellus. Потенциални 

ловни местообитания на  Myotis myotis. 

Поземлени имоти: - 161.10, 161.11, 161.12, 161.13, 161.14, 161.16, 161.19, 161.20, 161.21, 

161.22, 161.23, 161.24, 161.25, 161.26, 161.27, 161.28, 161.29, 161.30, 161.32, 97.12- Използвани 

естествени ливади. Площ – 5.54ha. Местообитания на Vormela peregusna, Eurotestudo hermanni  

boettgeri (3.98ha). Потенциални ловни местообитания на Myotis schreibersii. 

Поземлен имоти: 96.1 - Пасища с храсти. Площ - 0,38ha. Местообитание на Bombina 

variegatа.  

Поземлени имоти - 104.2, 104.3, 104.4, 104.5 – пасища. Площ – 1.23ha. потенциални ловни 

местообитания на Myotis schreibersii. 

Поземлени имоти: - 97.17, 97.18, 97.19, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6, 101.8, 101.9, 

101.10, 101.11, 101.12, 101.13, 101.14, 93.1, 94.2, 94.3, 95.1, 95.2, 96.2, 96.3, 96.4, 96.5, 96.6, 97.1, 
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97.2, 97.3, 97.4, 97.5, 97.6, 97.7, 97.8, 97.9, 97.10, 97.11, 97.13, 97.14, 97.15, 97.16, 163.35, 163.37, 

163.38, 163.41, 163.42, 163.43, 163.9, 163.10, 162.3, 163.1, 163.2, 163.4, 163.6, 163.7, 163.8, 

163.21, 163.26, 163.27, 163.28, 163.29, 166.2, 166.3, 166.4, 104.2, 93.2 - Ниви (орна земя). Площ - 

19,23ha. 

Поземлени имоти: - 101.7, 101.15, 96.1, 166.1 - Пасища с храсти. Площ - 0,93ha. 

Поземлени имоти: - 101.1, 94.1, 94.4, 95.3, 95.4, 95.5, 95.6, 163.22, 104.3, 104.4, 104.5 -

Пасища, мери. Площ - 1,74ha. 

Поземлен имот: - 162.1 - Храсти. Площ - 0,13ha. 

Поземлени имоти: - 0.183, 0.184, 0.186, 0.185 – Дерета. Площ - 0,91ha. 

Поземлени имоти: - 163.39, 163.40, 163.44, 163.11, 163.12, 163.13, 163.14, 163.15, 163.16,  

163.17, 163.18, 163.19, 162.4, 162.5, 162.6, 163.20, 163.25 -  Изоставени орни земи . Площ  

2,82ha. 

Поземлени имоти: - 161.10, 161.11, 161.12, 165.1, 163.31, 163.32, 163.33, 163.34, 163.36, 

161.1, 161.13, 161.14, 161.16, 161.19, 161.20, 161.21, 161.22, 161.23, 161.24, 161.25, 161.26, 

161.27, 161.28, 161.29, 161.30, 161.32, 163.23, 163.24, 163.30, 165.2, 165.3, 165.4, 165.5, 165.6, 

97.20, 97.12, 97.21, 97.12 - Използвани естествени ливади. Площ -10,38ha. 

Местообитание на Triturus karelinii. 

Поземлени имоти: - 97.17, 97.18, 97.19, 96.3, 96.4, 96.5, 97.3, 97.4, 97.14, 97.15, 97.16, 

163.35, 163.37, 163.38, 163.41, 163.42, 163.43, 163.9, 163.10, 162.3, 163.1, 163.4, 163.6, 163.7, 

163.8, 163.21, 163.26, 163.27, 163.28, 163.29, 166.2, 166.3, 166.4, 93.2, 1.100 – Ниви (орна земя) – 

площ: 4,78 ha. 

Поземлени имоти: 96.1, 166.1 – Пасища с храсти. Площ: 0,14 ha. 

Поземлени имоти: 163.39, 163.40, 163.44, 163.11, 163.12, 163.13, 163.14, 163.15, 163.16, 

163.17, 163.18, 163.19, 162.4, 162.5, 162.6, 163.20, 163.25 – Изоставени орни земи. Площ: 2,82ha. 

Поземлени имоти: 165.1, 163.31, 163.32, 163.36, 161.21, 161.22, 161.23, 161.24, 161.25, 

161.26, 161.27, 161.28, 161.29, 161.30, 161.32, 163.23, 163.24, 163.30, 165.2, 165.3, 165.4, 165.5, 

165.6 – Използвани естествени ливади. Площ: 3,04ha. 

Обща площ – 10.78 ha - потенциални местообитания на Mesocricetus newtoni 

Поземлени имоти:  07357.0.183, 07357.0.184, 07357.0.186, 07357.0.185 – Дере с площ 0,96 

ha. 

 Да бъдат приети рестриктивни мерки за запазване на съществуващия оток и режим на 

повърхностните атмосферни води, оттичащи се към реките по съществуващите 

естествени дерета и запазване на тяхната естествена растителност и характер. 

 По този начин в естествените гънки на терена се формират екокоридори важни за 

миграционните процеси на животните, свързвани с лесистата част на планината. 

6. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне изцяло частта от устройствена зона 1Смф1 в 

землището на с. Български извор, включваща: 

 

 Поземлените имоти: - 109.3, 109.5, 157.19, 157.2, 157.21, 157.22, 157.23, 157.24, 

157.25,  

 157.26, 157.27, 157.29, 156.12, 156.14, 157.3, 157.30, 157.31, 157.32, 157.4, 157.5. 

157.6 –  

 Използвани естествени ливади. Площ – 4,89 ha. 

 Да се изключат от ОУП поземлените имоти: - 107.1, 107.2, 107.3, 156.1, 156.3, 

156.4, 156.5, 156.6, 156.2 – Ниви (орна земя). Площ – 4,83 ha 

 Да се изключат от ОУП поземлените имоти: - 107.4, 157.28 – Пасище. Площ – 

0,92 ha 
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 Поземлени имоти: 156.3, 156.4, 156.5, 156.6, 157.19, 157.21, 157.22, 157.23, 

157.24, 157.25, 157.26, 157.27, 157.28, 157.29, 157.30, 157.31, 156.12, 156.13, 

156.14 – Местообитание на Spermophilus citellus (2,47 ha) 

 Поземлени имоти: 109.3, 109.5, 157.19, 157.2, 157.21, 157.22, 157.23, 157.24, 

157.25, 157.26, 157.27, 157.29, 156.12, 156.14, 157.3, 157.30, 157.31, 157.32, 157.4, 

157.5. 157.6, 107.1, 107.2, 107.3, 156.1, 156.3, 156.4, 156.5, 156.6, 156.2, 107.4, 

157.28 – Местообитание на Vormela  peregusna (10,64 ha) 

 Поземлени имоти: 107.1, 107.2, 107.3, 107.4, 109.3, 109.5, 156.1, 156.12, 156.13, 

156.14, 156.3, 156.4, 156.5, 156.6, 157.2, 157.23, 157.3, 157.4, 157.32 – 

Потенциални ловни местообитания на Myotis blithii (6,33 ha) 

 Поземлени имоти: 107.3, 107.4, 109.5, 156.1, 156.12, 156.13, 156.14, 156.3, 156.5, 

156.6, 157.19, 157.2, 157.21, 157.22, 157.23, 157.24, 157.25, 157.26, 157.27, 157.28, 

157.29, 157.3, 157.30, 157.31, 157.32, 157.4, 157.5, 157.6 - Потенциални ловни 

местообитания на Myotis myotis (7,31 ha) 

 Поземлени имоти: 107.1, 107.2, 107.3, 107.4, 109.3, 109.5, 156.1, 156.12, 156.14, 

156.3, 156.4, 156.5, 156.6, 157.2, 157.23, 157.3, 157.32, 157.4 - Потенциални ловни 

местообитания на Myotis schreibersii (6,31 ha) 

 Поземлени имоти: 107.1, 107.2, 107.3, 107.4, 109.3, 156.1, 156.3, 156.4, 156.5, 

156.6, 157.2, 157.3, 157.4, 157.6, 157.19, 157.21, 157.22, 157.23, 157.24, 157.25, 

157.26, 157.27, 157.28, 157.29, 157.30, 157.31, 157.32, 156.12, 156.13, 156.14, 

157.4, 157.5, 109.5 - Потенциални ловни местообитания на Triturus karelinii (6,33 

ha) 

 Местообитания: Spermophilus citellus, Vormela  peregusna, Eurotestudo hermanni 

boettgeri. Потенциални ловни местообитания на:  Myotis blithii,  Myotis myotis .  

 Поземлени имоти: - 157.3, 157.4, 157.23, 157.32 - 0.87ha Използвани  естествени 

ливади. Потенциално ловно местообитание на Myotis schreibersii  

 Поземлени имоти: - 157.2, 157.3, 157.4, 157.23, 157.24, 157.25, 157.29, 157.30, 

157.31, 157.32 - Използвани естествени ливади. Площ  - 3,18ha. Местообитание 

на Triturus karelinii. 

 
Землище с. Малка Желязна 

 

1.При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне изцяло частта от устройствена зона 1С1 в землището на с. Малка Желязна, 

включваща: 

 

Поземлените имоти: - 4.5, 4.3, 4.4, 4.2, 4.1 - Естествени ливади. Площ- 1,07ha. 

Да бъдат изключени от ОУП поземлените имоти: - 1.2, 1.100, 7.20, 2.1, 2.3, 1.3, 7.21, 1.4, 

2.4, 1.5, 2.2, 7.19, 7.22, 1.1, 2.5, 1.6 - Ниви (орна земя). Площ - 12,67ha.  

Да бъде изключен от ОУП поземлен имот: 2.19 – Храсти. Площ -  0,37ha. 

От тези имоти местообитания за видовете са:  

Поземлени имоти: - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.19, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22

  - Ниви (орна земя). Площ - 12,38ha. Местообитания на Тriturus karelinii, Vormela 

peregusna, Eurotestudo hermanni boettgeri. 

 Потенциални ловни местообитания на Myotis blithii, Myotis myotis. 

Поземлени имоти: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Естествени  ливади. Площ - 0,54ha. Местообитания на  

Spermophilus citellus. 

 Потенциални ловни местообитания на Myotis blithii, Myotis myotis  и Myotis schreibersii. 
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Поземлени имоти - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 1.100 – Площ – 7.52 

ha. Ниви (орна земя). Потенциални ловни мeстообитания на Myotis schreibersii. 

Поземлени имоти: - 7.22, 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22  -Ниви (орна 

земя). Площ -7,76ha. Местообитания на Spermophilus citellus. 

Поземлен имот: - 2.19 -Храсти. Площ - 0,37ha. Местообитание на Vormela peregusna. 

Потенциални ловни местообитания на Myotis blithii, Myotis myotis. 

Поземлен имот: - 93.2 - Ниви (орна земя). Площ - 0,25ha. 

Поземлен имот:-  0.185 – Дерета. Площ - 0,10ha. 

Местообитания на Triturus karelinii. 

Поземлени имоти: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 – Естествени ливади. Площ: 1,07ha. 

Поземлени имоти: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 93.2, 1.100 – Ниви (орна земя). Площ: 1,12ha. 

Обща площ – 2.19ha – потенциални местообитания на Mesocricetus newtoni 

 

2. Защитена зона BG0001493 Централен Балкан – Буфер 

1. При изграждане на устройствените зони в близост до реките Вит, Черни Вит, 

Васильовска, Брязовска, Костина, Заводна да се предвиди буферна зона от 15 метра между 

заливаемата част от речното корито и границите на поземлените имоти.  

 Това ще гарантира запазване на терените на устройственото зониране при пълноводие 

от заливане и ще изпълнява ролята на  биокоридор за земноводни, влечуги и бозайници. 

 Землище с. Бабинци 

1. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне изцяло устройствена зона 4С1 в землището на с. Бабинци с площ 4.97 ha. 

Местообитания 

Безгръбначни: Callimorpha quadripunctario (1.37ha), Morimus asper funereus (1.17ha), 

Osmoderma eremita (0.20ha), Rosalia alpinа(0.77ha). 

Земноводни: Triturus karelinii (1.04ha), Bombina variegata (1.55ha). 

Бозайници: Canis lupus (1.55ha), 

Прилепи – Потенциални местообитания: Barbastella barbastellus (0.82ha),  Myotis bechsteinii 

(1.08ha), Myotis blythii (1.98ha), M. capaccinii (0.37ha), M. emarginatus (0.41ha), Myotis myotis 

(0.89ha), Myotis schreibersii (0.35ha), Myotis blasii (0.54ha), Rh. euryale (0.10ha), Rh. 

ferrumequinum (2.42ha), Rh. hipposideros (1.52ha), Rh. mehlyi (0.14ha). 

2. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне устройствена зона 1С1 в землището на с. Бабинци. Площ – 26.88ha 

Природни местообитания 

6520 – Планински сенокосни ливади (6.06ha),  9150 – Термофилни букови гори (Cephalanthero – 

Fagion) – малка площ.  

 Местообитания 

Безгръбначни: Callimorpha quadripunctario (0.36ha), Euphydryas aurinia (25.10ha), Lucanus  

cervus (0.40ha), Morimus asper funereus (1.67ha), Osmoderma eremita (1.77ha), Polyommatus 

eroides(13.77ha), Rosalia alpinа (0.56ha). 

Земноводни: Triturus karelinii (23.89ha), Bombina variegata (0.12ha). 

Бозайници: Spermophilus citellus (9.13ha), Ursus arctos (2.54ha). 
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Прилепи – Потенциални местообитания: Barbastella barbastellus (1.90ha),  Myotis bechsteinii  

(0.85ha), Myotis blythii (0.93ha), M. capaccinii (0.58ha), M. emarginatus (1.02ha), Myotis myotis 

(0.89ha), Myotis schreibersii (0.42ha), Myotis blasii (0.08ha), Rh. euryale (0.47ha), Rh. 

ferrumequinum (2.05ha), Rh. hipposideros (2.37ha). 

Землище Тетевен 

1. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне устройствена зона 7С1 в землището на Тетевен. Площ – 0.15 ha. 

 Да се изключи от ОУП поземлен имот 500.5313 – пасище с площ 0.15ha. 

Част от имота се намира до река и включва заливаемата част от речното корито. Голяма част от 

имота вече е ерозирана от реката и е превърната в негово корито.  

2. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне устройствена зона 7Ов1 в землището на Тетевен. Площ 6.69ha. 

Природни местообитания: 9170 – Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 

(0.000001ha). 

91WO - Мизийски букови гори (0.0007ha). 

Безгръбначни: Callimorpha quadripunctario (1.74ha), Cerambyx cerdo (0.13ha), Euphydryas aurinia 

(5.63ha), Lucanus cervus (1.19ha), Lycaena dispar (0.32ha), Morimus asper funereus (0.88ha), 

Osmodrma eremita (0.52), Rosalia alpine (0.33ha), Euphydrias aurinia (5.63ha).  

Земноводни: Triturus karelinii (3.02ha), Bombina variegatа (6.69ha). 

Влечуги: Emys orbicularis orbicularis (1.23ha).   

Бозайници: Canis lupus (3.49ha)  

Прилепи - Потенциални местообитания: Myotis myotis (3.98ha), Barbastella barbastellus (4.78ha), 

Myotis bechsteinii (5.62ha), M. capaccinii (0.62ha), M. emarginatus (0.29ha), Rh. euryale (1.34ha),  

Rh. hipposideros (6.65ha), Rh. mehelyi (0.12ha). 

Поземлени имоти – 503.5073; 503.5075; 503.5076; 503.5077; 503.5078; 503.5079; 503.5080; 

503.5081; 503.5083; 503.5084; 503.5085; 503.5086; 503.5087; 503.5090; 503.5091; 503.5092; 

503.5093;503.5095 - Ливада. Площ – 0.83ha. Потенциално местообитание на Rh. blasii и 

потенциално местообитание на Rh. ferrumequinum (5.85ha). 

Потенциално ловно местообитание на Rh. mehelyi (6.03ha). 

3. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 3Од1 в землището на 

Тетевен. 

Поземлен имот: - 54.198  - Ливада. Площ - 0,66ha. 

Местообитание на Euphydrias aurinia. 

Поземлени имоти: - 54.198, 54.281, 54.197, 54.201, 54.292, 54.289, 54.293  - Ливада. Площ - 

2,19ha. 

Поземлени имоти: - 54.194, 54.202, 54.23, 54.398, 54.397 -  Пасище - 1,36ha. 

Местообитание на Lycaena dispar. 

Поземлени имоти: - 54.194; 54.197; 54.198; 54.201; 54.202; 54.23; 54.281; 54.289; 54.292; 54.293; 

54.298; 54.397 – Ливади. Площ – 2.78ha.Потенциално местообитание на Myotis blythii. 

Поземлени имоти: 54.398; 54.293 – Пасище. Площ – 1.03ha. Потенциално местообитание на 

Myotis blasiii  
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Поземлени имоти: - 54.198, 54.289, 54.293 - Ливада . Площ - 1,77ha. 

Поземлени имоти: - 54.202, 54.23, 54.398, 54.397 - Пасище. Площ - 0,74ha. 

Потенциално местообитание на Myotis capacсinii. 

 

4. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне част от поземлените имоти включени в устройствена зона 12С1 в землището на 

Тетевен. 

Поземлени имоти: 53.32, 53.30 – Ливада. Площ - 2,44ha. 

Природно местообитание – 6510 – Низинни сенокосни ливади. 

Поземлени имоти: 53.32, 53.30, 53.156 – Ливада. Площ 2,47ha.Местообитание на Spermophilus 

citellus. 

Поземлени имоти: 53.13, 53.14, 53.32, 53.30, 54.358 – Ливада. Площ – 5.12ha. 

Местообитание на Euphydryas auriniа. 

Поземлен имот: - 53.30 – Ливада. Площ - 0,41ha. местообитание на Lycena dispar. 

5. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне част от поземлените имоти включени в устройствена зона 13С1 в землището на 

Тетевен. 

Поземлен имот: 54.419 – Нива. Площ – 0.71ha. 

Природно местообитaние: 6430 - Хидрофилни  съобщества   от високи треви в равнинните и в 

планинския до алпийския пояс.  

Поземлен имот: - 54.121 – Пасище. Площ -  1,21ha. Местообитание на Lycena dispar. 

Поземлен имот: 54.419 – Нива. Площ - 0,71ha 

Поземлени имоти: 54.108, 54.320, 54.138, 54.68, 54.71 – Ливада. Площ -  2,69ha. 

Поземлен имот:  54.150 – овощна градина. Площ – 0.17ha. 

Поземлени имоти: 54.264, 54.269, 54.72, 54.290, 54.121- Пасище. Площ -  2,33ha. 

Местообитание на Spermophilus citellus. 

6. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне част от поземлените имоти включени в устройствена зона 5Ов1 в землището 

на Тетевен. 

 Поземлени имоти: -50.302, 50.304, 50.305, 50.303  - Ливада. Площ - 1,61ha. 

Поземлен имот: - 50.307 - Овощна градина. Площ -  0,40ha. 

Поземлен имот: - 50.306 – Пасище. Площ -  0,16ha. 

Природно местообитание 6430 - Хидрофилни  съобщества   от високи треви в равнинните и в  

планинския до алпийския пояс. 

Поземлени имоти: - 502.5062, 502.5061, 502.5021, 502.5029, 502.5030, 502.5006  -Пасище. 

Площ - 2,65ha. Местообитание на Spermophilus citellus. 

Поземлени имоти: - 50.301, 50.302, 50.304, 50.305, 50.303 -  Ливада . Площ - 1,75ha. 

Поземлен имот: - 50.307 - Овощна градина. Площ -  0,42ha. 

Поземлен имот: - 50.306 – Пасище. Площ -  0,23ha.  

Местообитание на Lycena dispar. 

Поземлени имоти: 502.5021, 502.5029, 502.30, 502.5062 -  Пасище. Площ - 1,73ha. 

Потенциално местообитание на Myotis myotis.  
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Поземлени имоти: 503.5008; 502.5062; 502.5061; 502.5021; 502.5029; 502.5030; 503.5006 -  

Пасище. Площ – 2.36ha. Потенциално местообитание на Myotis blasii. 

7. Да се намали в ОУП на община Тетевен устройствена зона 3Ов1 в землището на 

Тетевен. 

Поземлени имоти: 31.130, 31.129, 31.10, 31.79, 32.26, 31.5, 31.9, 31.78 -Ливада.Площ-2,73ha. 

Поземлени имоти: 31.86, 31.85, 31.15 - Овощна градина. Площ -  0,42ha. 

Поземлен имот: 32.27 – Пасище. Площ - 0,30ha. 

Местообитание на Euphydryas aurinia. 

8. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 4Ок1 в землището на 

Тетевен. 

Поземлени имоти: - 53.110, 53.145, 53.109, 53.108, 53.146, 53.100, 55.154, 55.261, 55.14, 55.260, 

55.3, 55.5, 55.190, 55.196, 55.155, 55.13, 55.177 -  Ливада. Площ - 6,18ha. 

Поземлени имоти:  55.159, 55.158, 55.33, 55.18, 55.17 - Овощна градина. Площ -  1,08ha. 

Природно местообитание – 6510 – Низинни сенокосни ливади. 

 

Поземлени имоти: 55.154, 55.252, 55.253, 55.14, 55.261, 55.3, 55.5, 55.260, 55.155, 55.13, 55.177 –

Ливада. Площ - 7,56ha. 

Поземлени имоти: - 55.161, 55.21, 55.19, 55.162, 55.160, 55.159, 55.158, 55.15, 55.22, 55.33, 

55.23, 55.18, 55.17 - Овощна градина. Площ - 5,51ha. 

Местообитание на Euphydryas aurinia. 

Поземлен имот: -  55.154 – Ливада. Площ -  0,80ha. Местообитание на Lycena dispar. 

Поземлени имоти: - 54.294; 54,16 – Ливада. Площ – 0.90ha.Потенциално местообитание на 

Myotis blythii. 

Поземлени имоти: - 55.188, 55.189 -  Друг вид земеделска земя. Площ - 0,31ha. Потенциално  

местообитание на Myotis capaccinii. 

9. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 8Ов1 в землището на 

Тетевен. 

Поземлени имоти: - 50.129, 50.143, 50.144, 50.145, 50.146, 50.149, 50.150, 50.262, 50.263, 50.264, 

50.48, 50.50, 50.51, 50.52 – Ливада. Площ -  2,60ha. 

Местообитание на Euphydryas aurinia. 

Поземлен имот: 50.318  - Ливада. Площ - 0,11ha. 

Поземлен имот: 50.32  - Пасище. Площ - 0,12ha. 

Потенциално местообитание на Myotis myotis, Rh. ferrumequinum. 

Поземлен имот: 50.318  - Ливада. Площ - 0,11ha.Потенциално местообитание на Rh. 

ferrumequinum. 

Поземлен имот: 50.318 – Ливада. Площ - 0,11ha. Потенциално  ловно местообитание на Rh. 

Mehelyi.  

Землище с. Рибарица 

1. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 1Ов1 в землището на с.  

Рибарица. 

Поземлени имоти: - 159.26, 159.27, 159.28, 159.51, 159.53, 159.66, 159.67, 159.68 – Ливада.  

Площ -2.42ha. 
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Поземлен имот: - 159.30 - Пасище. Площ – 0.45ha. 

Местообитание на Euphydryas aurinia. 

Поземлени имоти: - 164.10, 164.11, 164.14, 164.15, 164.16, 164.17, 164.5, 164.6, 164.7, 164.8, 

164.9, 167.104, 167.105, 167.106, 167.107, 167.11, 159.62, 159.50, 159.62, 159.34 -  Ливада. 

Площ - 4,80ha 

Поземлени имоти: - 704.21; 704.20; 704.19; 704.18; 43.21; 43.34; 43.2; 34.25; 704.5; 704.6; 34.13; 

43.27; 34.13; 43.27; 34.25; 34.29; 43.37; 43.497; 34.29; 43.497; 34.24; 34.28; 704.7; 34.15; 34.18; 

34.38; 43.5; 43.36; 34.24; 34.18; 34.17; 34.34; 34.35; 44.5; 34.17; 34.21; 34.14; 34.37; 34.30; 34.39; 

34.16; 43.496; 34.30; 34.22; 43.499; 34.26; 43.498; 43.495; 43.10 -  Ливада. Площ - 6,16ha. 

Поземлен имот: - 168.4 - Нива. Площ - 0,21ha. 

Поземлен имот: - 168.5 - Овощна градина. Площ - 0,21ha. 

Потенциално местообитание на Myotis myotis.  

Поземлени имоти: - 164.10; 164.11; 164.14; 164.15; 164.16; 164.17; 164.5; 164.6; 164.7; 164.8; 

164.9; 167.104; 167.105; 167.106; 167.107; 167.11 – Ливади. Площ – 4.45ha.  

Потенциално местообитание на Myotis blythii, допълнени с имоти  159.65; 159.50; 159.34 е с  

площ – 5.45ha - потенциално местообитание на Rh. ferrumequinum, Потенциално ловно 

местообитание на Rh. mehelyi (4.49ha). 

Поземлени имоти: - 159.53, 159.51 - Ливада. Площ - 0,99ha. 

Поземлен имот: - 159.30 – Пасище. Пасище -  0,73ha. 

Потенциално местообитание на Lycаena dispar. 

 

2. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 6Ок1 в землището на с. 

Рибарица, със следните имоти: 

Поземлен имот: 83.14  - Ливада. Площ - 0,36ha. 

Природно местообитание: 6430 - Хидрофилни  съобщества   от високи треви в равнинните и  

в планинския до алпийския пояс. 

Поземлени имоти: 88.24, 88.19, 88.22, 88.23, 109.72, 109.71, 109.70 -  Ливади. Площ - 1,13ha. 

Местообитание на Spermophilus citellus. 

Поземлени имоти: 109.70, 109.71, 109.71, 121.10, 121.11, 121.8, 122.14, 122.15, 122.24, 122.33, 

83.10, 83.14, 83.20, 83.425, 83.426, 83.8, 83.9, 88.14, 88.19, 88.22, 88.23, 88.24  -

Ливада.Площ-7,56ha. 

Поземлен имот: 122.10 – Нива. Площ - 0,79ha. 

Поземлени имоти: 122.23, 109.84, 109.97 - Овощна градина. Площ - 0,63ha. 

Поземлен имот: 109.2  - Пасище. Площ - 0,09ha. 

Местообитание на Euphydryas aurinia. 

3. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 7Ок1 в землището на с.  

Рибарица, със следните имоти: 

Поземлени имоти: 117.4, 118.27, 118.30, 118.41, 118.43, 118.7, 118.8, 118.9, 119.12, 119.14, 119.8, 

119.9 - Ливада. Площ - 2,39ha. 

Природно местообитание: 6430 - Хидрофилни  съобщества   от високи треви в равнинните и в 

планинския до алпийския пояс. 

4. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 4Ок1 в землището на с. 

Рибарица, със следните имоти: 

Поземлени имоти: 136.31, 136.40, 136.32, 136.35, 136.36, 136.34, 136.33, 136.22, 136.23 – 
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Ливада Площ - 0,84ha. 

Природно местообитание: 6430 - Хидрофилни  съобщества   от високи треви в равнинните и в 

планинския до алпийския пояс.  

5. Да се изключи от ОУП на община Тетевен устройствена зона 1/Оо1 в землището на с. 

Рибарица, с.п. Брязово -4. Площ – 5.95ha. 

Поземлени имоти: 34.5, 34.2, 34.10, 34.4, 34.3, 34.6  - Ливада. Площ - 3,09ha 

Поземлени имоти:  34.32, 34.31, 34.33 - Овощна градина. Площ - 0,25ha. 

Природно местообитание - 6510 – Низинни сенокосни ливади   

Поземлени имоти: 34.5, 34.2, 34.3 -  Ливада. Площ - 0,59ha. 

Местообитание на Spermophilus citellus. 

Потенциално местообитание на Myotis myotis – 2.79ha. 

Поземлен имоти: 34.32;  34.33; 34.12; 34.2; 34.10; 34.4; 34.3; 34.8; 34.6 – Ливади. Площ – 5.64ha. 

Потенциално местообитание на Myotis blythii. 

Потенциално местообитание на Rh. blassi – 0.89ha, Rh. ferrumequinum (3.11ha). 

Потенциално ловно местообитание на Rh. mehelyi (4.81ha). 

Потенциално местообитание на Myotis capaccinii (0.08ha). 

6. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне част от поземлените имоти включени в устройствена зона 3Ок1 в землището 

на с. Рибарица, с.п. Заводна.  

Поземлени имоти: 141.2, 141.34, 141.40, 141.49, 141.46, 141.48, 141.47, 141.42, 141.44 - 

Ливада. Площ - 2,34ha. 

Поземлени имоти: 145.24, 145.18, 145.17, 145.20, 145.40, 145.19.  Пасище. Площ - 1,12ha. 

Природно местообитание – 6430 - Хидрофилни  съобщества   от високи треви в равнинните и в 

планинския до алпийския пояс –3.46ha. 

Поземлени имоти: - 42.25, 42.43, 42.44, 42.20, 42.45. - Ливада.  Площ - 2,05ha. 

Поземлени имоти:- 145.22, 145.20, 145.32 -  Пасище. Площ - 0,53ha. 

Поземлени имоти:  - 150.9, 150.10, 150.8 – Ливада. Площ -  0,53ha. 

Местообитание на Lycaena dispar. 

 

Поземлени имоти:  141.47, 141.48, 141.49, 145.35 – 2.46ha. 

Поземлени имоти: 141.50, 141.54, 141.55, 141.59, 145.20, 145.22, 145.24, 145.32 – 1.56ha. 

Тези имоти са местообитание на Emys orbicularis orbicularis.  

Поземлени имоти: 141.2; 141.34; 141.42; 141.43; 141.44; 141.46; 141.50; 141.54; 141.55; 141.59; 

141.60; 145.20; 145.22; 145.24; 145.32; 145.34; 145.35 – Ливада. Площ – 3.53ha. Потенциално 

местообитание на M. blithyii. 

Поземлени имоти: - 141.59; 145.6; 145.26; 141.55; 141.60 – Ливада. Площ – 1.47ha. Потенциални 

местообитания на Rh. blassi. 

Поземлени имоти: - 145.24, 145.22, 145.20, 145.32 -  Пасище. Площ - 0,71ha. Потенциално 

местообитание на Myotis capaccinii. 

7. Да отпадне от ОУП на община Тетевен устройствена зона 6С1 в землището на с. 

Рибарица с. п. Брязово - 5 с площ 5.55ha.  
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Природно местообитание – 6510 – Низинни сенокосни ливоди – 0.78ha. 

Местообитание на Emys orbicularis orbicularis (1.38ha), Euphydrщas aurinia. 

Поземлени имоти: 22.14; 22.16; 22.12 – Ливада. Площ – 2.26ha. Потенциално местообитание на 

M. blythii,  Myotis blythii (0.35ha). 

Потенциално ловно местообитание на Rh. mehelyi (5.00ha). 

Местообитание на Myotis capaccinii (0.06ha). 

8. Да се изключи от ОУП на община Тетевен част от поземлените имоти от устройствена 

зона 3Ов1 в землището на с. Рибарица.  

Поземлени имоти: 42.28, 42.23, 42.27, 42.22, 47.18, 47.17, 17.19, 45.15, 45.16, 45.10, 45.11 -

Ливада. Площ - 4,14ha. 

Поземлени имоти: 42.38, 42.39, 705.1, 705.2  - Друг вид земеделска земя. Площ -  1,00ha. 

Поземлени имоти: 45.12, 45.13, 45.14, 45.19, 45.8 - Нива. Площ - 0,50ha. 

Поземлени имоти: 45.478, 45.9, 45.22, 45.24, 45.25, 45.479, 45.23, 45.7, 45.4  -Овощна гради-на. 

Площ - 2,32ha. 

Местообитание на Еuphydryas aurinia. 

Поземлени имоти: 34.21, 34.22, 34.26, 34.34, 34.35, 34.37, 34.38, 34.39, 43.10, 43.21, 43.30, 

43.495, 43.496, 43.497, 43.498, 43.499, 43.5 - Ливада. Площ -11,22ha. 

Местообитание на Spermophilus citellus. 

Поземлени имоти: 42.22, 42.23, 42.25, 42.27, 42.28, 42.29, 42.43, 42.44, 42.45, 42.496, 42.497, 

42.498, 42.499 - Ливада. Площ - 8,62ha. 

Поземлени имоти: 42.39, 42.39 - Друг вид земеделска земя . Площ - 0,56ha. 

Потенциално местообитание на Myotis myotis. 

Поземлени имоти: 704.21; 704.20; 704.19; 704.18; 43.21; 43.34; 43.2; 704.5; 704.6; 34.13; 34.25; 

43.27; 34.29; 43.37; 34.29; 43.497; 34.24; 34.28; 704.7; 34.15; 34.18; 34.38; 43.5; 43.36; 34.17; 

34.34; 34.35; 44.5; 34.21; 34.14; 34.37; 34.30; 34.39; 34.16; 43.496; 34.22; 43.499; 34.26; 43.498; 

43.495; 43.10 – Ливади. Площ – 12.23ha. Потенциално местообитание на Myotis blythii. 

Поземлени имот: 42.43; 42.44; 42.45 – Ливада. Площ – 2.86ha. Потенциални местообитания на 

Rh. blassi. 

Поземлени имоти: 34.13; 34.14; 34.15; 34.16; 34.17; 34.18; 34.21; 34.22; 34.24; 34.26; 34.28; 34.29; 

34.30; 34.34; 34.37; 34.39; 43.10; 43.32; 43.495; 43.496; 43.497; 43.498; 43.499; 43.5 – Ливада. 

Площ – 3.21ha. Потенциално местообитание на Rh. ferrumequinum, Rh. mehelyi (13.57ha). 

Поземлени имоти: 42.23; 42.25; 42.27; 42.28; 42.29; 42.43; 42.44; 42.45; 43.496; 43.497; 43.498;   

43.499; 43.5 – Ливада. Площ – 6.70ha. Потенциално местообитание на Rh. ferrumequinum.  

Потенциално ловно местообитание на Rh. mehelyi – площ 13,57ha. 

Поземлени имоти: - 42.20, 42.22, 42.23, 42.25, 42.27, 42.28, 42.29, 42.43, 42.44, 42.45  -

Ливада.  

Площ - 2,96ha. 

Поземлен имот: - 42.30 – Пасище. Площ - 0,06ha. 

Поземлени имоти: - 42.39, 42.38 - Друг вид земеделска земя. Площ -  0,35ha. 

Потенциално местообитание на Myotis capaccinii. 

 

9. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне устройствена зона 7С1 в землището на с. Рибарица. Площ – 0.16ha. 
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Поземлен имот: 182.8  - Частна ливада. Площ - 0,16ha. 

Местообитание на установено природно местообитание 9150 – Термофилни букови гори 

(Cephalanthero – Fagion).  

19. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената 

зона да отпадне устройствена зона 2С1 в землището на с. Рибарица. Площ – 1.17ha. 

 Устройствената зона е до регулационната граница на населеното място, разположена 

между река Вит и пътната артерия, която преминава през населеното място. 

 Поземлени имоти:  60.18, 60.12, 60.6, 60.7, 60.8, 60.13, 60.14.   

 

10. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 1С1 в землището на с. 

Рибарица. 

Поземлен имот: 84.17  - Ливада. Площ - 0,15ha. 

Местообитание на Euphydryas aurinia. 

11. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената 

зона да отпадне устройствена зона 2Ок1 в землището на с. Рибарица. Площ – 7.59ha. 

Устройствената зона е разположена между река Вит и границата на защитена местност Черния 

Рът. 

 На тази територия е установено приоритетно природно местообитание 6210 – 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco – 

Brometalia)(*влажни местообитания на орхидеи). 

 На тази територия е установено природно местообитание 6430 –Хидрофилни  

съобщества  от високи треви в равнинните и в планинския до алпийския пояс. 

 На тази територия е установено природно местообитание 9150 – Термофилни букови  

        гори (Cephalanthero – Fagion).  

 Територията е трофична база и потенциално местообитание за птиците. 

Поземлени имоти: - 153.17, 153.19, 153.20, 153.18  - Ливада. Площ - 0,28ha.Местообитание на 

Lycаena dispar. 

12. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената 

зона да отпадне устройствена зона 1Ок1 в землището на с. Рибарица. Площ – 11.48ha. 

13. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената 

зона да отпадне устройствена зона 4Ов1 в землището на с. Рибарица, с.п. Брязово. Площ – 

29.11ha.  

 На тази територия е установено приоритетно природно местообитание 6210 – 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco – 

Brometalia) (*влажни местообитания на орхидеи). 

 На тази територия е установено природно местообитание 6430 –Хидрофилни  

съобщества от високи треви в равнинните и в планинския до алпийския пояс (12.01ha). 

  На тази територия е установено природно местообитание 6510 – Низинни сенокосни 

ливади.(10.11ha) 

 На тази територия е установено природно местообитание 6520 – Планински сенокосни 

ливади. 

 На тази територия е установено природно местообитание 9150 – Термофилни букови 

гори (Cephalanthero – Fagion).  
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 Местообитание на Emys orbicularis orbicularis (5.23ha). 

 Местообитание на Spermophilus citellus (4.04ha). 

 Местообитание на Euphydryas aurinia (26.38ha). 

Потенциално местообитание на Myotis blasii – 16.82ha. Myotis blythii (0.31ha). 

Потенциално ловно местообитание на Rh. mehelyi (14.39ha). 

Потенциално местообитание на Myotis capaccinii (0.41ha). 

Землище на с. Васильово 

1. Да се изключи от ОУП на община Тетевен част от устройства зона 1Ок1, в землището 

на с. Васильово. Площ - 0.80ha  включваща: 

Приоритетно природно местообитание: 9180* -  Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху 

сипеи и стръмни склонове 

Поземлени имоти: 13.114 –0,03ha; 13.154 - 0,17ha – местообитание на Emys orbicularis 

orbicularis. 

Безгръбначни: Callimorpha quadripunctario (0.80ha), Cerambyx cerdo (0.38ha), Euphydryas aurinia 

(0.02ha), Lucanus cervus (0.80), Morimus asper funereus (0.80ha), Osmoderma eremita (0.81ha), 

Rosalia alpine (0.79ha). 

Поземлен имот: - 13.114 – Ливада. Площ -  0,23ha. 

Местообитание на Lycаena dispar. 

Земноводни: Triturus karelinii, Bombina variegata. 

Бозайници: Canis lupus (0.80ha).  

Прилепи - Потенциални местообитания: Myotis myotis (0.32ha), Barbastella barbastellus (0.80ha), 

Myotis bechsteinii (0.61ha), Myotis blythii (0.44ha), M. capaccinii (0.24ha), M. emarginatus (0.57ha), 

Myotis blasii (0.69), Rh. euryale (0.69ha), Rh. ferrumequinum (21.75ha), Rh. hipposideros (0.80ha), 

Rh. mehelyi (0.12ha). 

2. Да отпадне от ОУП на община Тетевен устройствена зона 1С1 в землището на с. 

Васильово с площ 25.69ha. 

Природни местообитания – 6210 – Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco – Brometalia) (*влажни местообитания на орхидеи) (2.66ha). 

6510 – Низинни сенокосни ливади. Площ -  (3.99ha).  

6520 - Планински сенокосни ливади (5.44ha).  

6430 - Хидрофилни  съобщества   от високи треви в равнинните и в планинския до алпийския 

пояс  (0.70ha). 

Местообитания на:  

Безгръбначни: Callimorpha quadripunctario (7.53ha), Cerambix cerdo (1.15ha), Euphydryas aurinia  

(22.28ha), Lucanus cervus (5.20ha), Lycаena dispar (3.04ha), Morimus asper funereus (5.36ha), 

Odontopodisma rubripes (18.62ha), Osmoderma eremita (8.87ha), Polyommatus eroides (0.40ha), 

Rosalia alpinа (4.38ha). 

Земноводни: Bombina variegatа (25.42ha), Triturus hermani (16.24ha).   

Влечуги: Emys orbicularis orbicularis (5.31ha), Еurotestudo hermanni boettgeri (8.10ha), Elaphe  

sauromates(0.02ha). 
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Бозайници: Canis lupus (25.09ha), Spermophillus citellus (10.18ha).  

Прилепи – потенциални местообиатния: Myotis myotis – 8.24ha, B.barbastellus (16.09ha), Myotis 

bechsteinii (18.26ha), M.blythii (17.62ha), M. capaccinii (2.83ha), M. emarginatus (10.52ha), M. 

schreibersii (4.07ha), Rhynolophus blasii (3.98ha), Rh. euryale (5.17ha), Rh. ferrumequinum 

(21.75ha), Rh. hypposideros (23.57ha), Rh. mehelyi (19.07ha). 

3. Да се изключи от ОУП на община Тетевен устройствена зона 3С1 в землището на с. 

Васильово – 3.42ha. 

Природни местообитания – 6210 – Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco – Brometalia) (*влажни местообитания на орхидеи) (2.66ha). 

6510 – Низинни сенокосни ливади. Площ -  (1.04ha).  

6430 - Хидрофилни  съобщества   от високи треви в равнинните и в планинския до алпийския 

пояс  (1.91ha). 

Безгръбначни: Callimorpha quadripunctario (0.05ha), Euphydryas aurinia (3.29ha), Lucanus cervus  

(0.05ha), Morimus asper funereus (0.07ha), Osmoderma eremita (0.07ha), Rosalia alpinа (0.01ha). 

Земноводни: Bombina variegate (3.41ha), Triturus hermani (0.87ha). 

Бозайници: Canis lupus (3.42ha), Spermophillus citellus (1.05ha). 

Потенциално местообитание на Myotis myotis (2.20), B.barbastellus (3.42ha), Myotis bechsteinii 

(3.23ha), M.blythii (3.31ha), M. capaccinii (0.02ha), M. emarginatus (0.87ha), M. schreibersii 

(0.46ha), Rhynolophus blasii (0.07ha), Rh. euryale (0.06), Rh. ferrumequinum (3.32ha), Rh. 

hypposideros (3.42ha), Rh. mehelyi (0.0003ha). 

Позмлени имоти: 36.10 – Пасище. Площ - 0,23ha. Потенциално ловно местообитание  на Rh. 

mehelyi.  

4. Да се изключи от ОУП на община Тетевен част от поземлените имоти от устройствена 

зона 4С1 в землището на с. Васильово. Площ – 6.69 ha 

Природни местообитания – 6210 – Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco – Brometalia) (*влажни местообитания на орхидеи) (0.30ha). 

6510 – Низинни сенокосни ливади. Площ -  (0.08ha).  

6430 - Хидрофилни  съобщества   от високи треви в равнинните и в планинския до алпийския 

пояс  (3.38ha) 

9150 – Термофилни букови гори (Cephalanthero – Fagion) (0.00005ha).  

91WO - Мизийски букови гори (0.0001). 

 

Поземлени имоти: 49.11, 49.13, 49.15, 49.17, 49.21, 49.22, 49.27, 49.3, 49.39, 49.41, 50.37, 50.38, 

50.50, 50.51, 50.73 – Площ – 1.45ha. 

Поземлен имот: 50.52. Площ – 0.26ha. Поземлен имот: 50.56. Площ 0.13ha. 

Тези поземлени имоти са местообитание на Emys orbicularis orbicularis. 

Безгръбначни: Callimorpha quadripunctario (1.21ha), Euphydryas aurinia (4.25ha), Lucanus cervus 

(0.36ha), Lycаena dispar (0.23), Morimus asper funereus (1.33ha), Osmoderma eremita (1.64ha), 

Polyommatus eroides (0.08ha), Rosalia alpinа (1.83ha). 

Земноводни: Bombina variegate (6.41ha), Triturus hermani (5.14ha). 

Бозайници: Canis lupus (6.10ha), Spermophillus citellus (1.38ha), Ursus arctos ( 0.07ha). 

Потенциално местообитание на: Myotis myotis (4.13ha), B.barbastellus (6.55ha), Myotis bechsteinii  
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(6.70ha), M.blythii (3.93ha), M. capaccinii (0.39ha), M. emarginatus (3.69ha), M. schreibersii 

(0.69ha), Rhynolophus blasii (0.41ha), Rh. euryale (0.61ha),  Rh. hypposideros (6.55ha),  Поземлени 

имоти: 49.21, 49.3, 49.2, 57.6, 49.58, 57.6  - Ливада. Площ - 4,13ha -  Myotis myotis. 

Поземлени имоти: 49.11; 49.13; 49.15; 49.17; 49.19; 49.21; 49.22; 49.27; 49.29; 49.3; 49.39; 49.41; 

50.37; 50.38; 57.6, 49.59; 50.52; – Ливада. Площ- 2.47ha. Потенциално местообитание на  Rh. 

ferrumequinum. 

Поземлени имоти: 49.59; 50.52 - Нива . Площ - 0,16ha. Потенциално ловно 

местообитание на Rh. mehelyi. 

Поземлени имоти: 49.11; 49.13; 49.15; 49.17; 49.19; 49.21; 49.22; 49.27; 49.29; 49.3; 49.39; 49.41 - 

Ливада . Площ - 2,17ha. Потенциално ловно местообитание на Rh. mehelyi.  

Землище с. Дивчовото 

1. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне устройствена зона 1С1 в землището на с. Дивчовото. Площ – 1.62ha. 

Поземлени имоти: 23.92, 23.93, 1.89, 1.98, 1.99, 1.100 – ливада. Площ – 1.62ha 

Местообитания 

Безгръбначни: Austropotamobius torrentium (0.07ha), Callimorpha quadripunctario (0.71ha), 

Euphydryas aurinia (1.07ha), Lucanus cervus (0.50ha), Lycаena dispar (0.25ha), Osmoderma eremita 

(0.29ha), Rosalia alpinа (0.04ha).  

Земноводни: Triturus karelinii (1.52ha), Bombina variegata (1.62ha), 

Влечуги: Emys orbicularis orbicularis (0.47ha). 

Бозайници: Canis lupus (1.23ha). 

Прилепи – Потенциални местообитания: Barbastella barbastellus (1.11ha),  Myotis bechsteinii 

(1.55ha), Myotis blythii (0.18ha), M. capaccinii (0.03ha), M. emarginatus (0.54ha), Myotis myotis 

(0.16ha), Myotis schreibersii (0.03ha), Myotis blasii (0.17ha), Rh. euryale (0.04ha),  

Rh. ferrumequinum (0.69ha), Rh. hipposideros(1.07ha). 

2. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 2С1 в земликето на с. 

Дивчовото. 

Поземлени имоти: 1.120, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40, 1.42, 1.44, 10.1 –

Ливада. Площ - 1,35ha. 

Поземлени имоти: 1.18, 1.17, 1.107, 1.19, 1.124, 1.65, 1.20.  Друг вид трайно насаждение. Площ 

- 1,08ha. 

Природно местообитание – 6430 - Хидрофилни  съобщества  от високи треви в равнинните и в 

планинския до алпийския пояс 

Поземлени имоти: 1,18, 1.17, 1.123, 1.19, 1.20, 1.124, 1.65  -Друг вид трайно насаждение. 

Площ- 3,64ha. 

Поземлени имоти: 1.37, 1.57, 1.34, 1.38, 1.59, 1.36, 1.35, 1.120, 1.54, 1.30, 1.128, 1.46, 1.125 –

Ливада. Площ -2,80ha. 

Местообитание на Euphydryas aurinia. 

3. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне част от устройствена зона 4С1 в землището на с. Дивчовото. 
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Поземлени имоти: 10.46, 10.179, 10.178, 10.177, 10.181, 10.180, 2.136  - Ливада. Площ - 

0,52ha 

Поземлени имоти: 10.44, 10.45, 10.43, 10.157 – Нива. Площ -  1,30ha. 

Поземлени имоти: 2.84, 2.141, 2.85, 2.135, 2.129, 2.131, 2.142 - Овощна градина. Площ - 0,49ha. 

Поземлен имот: 10.175 – Пасище. Площ - 0,23ha. 

Местообитание на Euphydryas aurinia. 

Поземлени имоти: 2.112, 2.111, 2.3 -  Ливада. Площ - 0,33ha. 

Потенциално местообитание на Myotis myotis. Myotis blythii.(0.47ha), Rh. ferrumequinum (0,62 

ha). 

Поземлени имоти: 2.111; 2.112; 2.3 -  Ливада. Площ - 0,49ha. Потенциално  ловно  

местообитание на Rh. mehelyi. 

4. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 5С1 в землището на с. 

Дивчовото. 

Поземлени имоти: 12.20, 12.21, 12.22, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.31, 12.33, 12.4, 12.69, 12.73, 

7.12, 7.13, 7.15, 7.17, 7.9 – Ливада. Площ -  4,23ha. 

Поземлен имот: 12.30  - Овощна градина. Площ - 0,13ha. 

Поземлени имоти: 12.7, 12.17 - Друг вид трайно насаждение. Площ - 0,63ha. 

Потенциално местообитание на Myotis myoti 

Поземлени имоти : 12.10; 12.11; 12.10; 12.28; 12.25; 12.15; 12.21; 12.20; 12.33; 12.28; 12.21; 

12.20; 12.25; 12.25; 12.31; 12.4; 12.30; 12.31; 12.30; 12.4; 12.27; 12.16; 12.12; 12.26; 12.73; 12.27; 

12.27; 12.22; 12.22; 12.69; 12.7; 12.69; 12.7; 12.17; 12.17. – Ливада Площ – 4.02ha. Потенциално 

местообитание на Myotis blythii. 

Поземлени имоти: 12.28; 12.33; 12.31; 12.26, 7.73, 7.15; 7.12; 7.9; 7.17 -  Ливада. Площ – 

5.18ha. Потенциално местообитание на Rh. ferrumequinum. 

Поземлен  имот: 12.13  - Овощна градина. Площ - 0,13ha. Потенциално местообитание на Rh. 

ferrumequinum. 

Поземлени имоти: 12.28; 12.33; 12.31; 12.26 -  Ливада . Площ - 0,61ha. Потенциално  

ловно местообитание на Rh. mehelyi. 

Поземлен имот: 7.73, 7.15; 7.12; 7.9; 7.17  - Ливада. Площ - 1,48ha. Потенциално  ловно 

местообитание на Rh. mehelyi. 

 

5. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне устройствена зона 6С1 в землището на с. Дивчовото. Площ – 2.63ha. 

Природно местообитание – 6210 - Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) (1.36ha). 

6510 – Низинни сенокосни ливади (0.42ha) 

91WO - Мизийски букови гори (0.0001ha). 

Безгръбначни: Callimorpha quadripunctario (0.96ha), Euphydryas aurinia (2.45ha), Lucanus cervus  

(0.02ha), Lycаena dispar (0.21ha), Osmoderma eremita (0.85ha), Rosalia alpinа (0.64ha),  Morimus 

asper funereus (0.82ha). 

Земноводни: Triturus karelinii (2.63ha), Bombina variegata (2.63ha) 

Влечуги: Emys orbicularis orbicularis (1.56ha). 

Бозайници: Ursus arctos (0.09ha). 
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Прилепи – потенциални местообитания: Barbastella barbastellus (2.47ha),  Myotis bechsteinii  

(1.25ha), Myotis blythii (1.51ha), M. capaccinii (0.04ha), M. emarginatus (0.82ha), Myotis myotis 

(0.80ha), Myotis schreibersii (0.25ha), Myotis blasii (0.53ha), Rh. euryale (0.53ha), Rh. 

ferrumequinum (2.32ha), Rh. hipposideros(2.61ha), Rh. mehelyi (2.53ha). 

Поземлени имоти:7.7;7.12;7.15;7.17;7.26;7.73 – Ливада. Площ - 4,38ha . Потенциално 

местообитание на Myotis blythii. 

6. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне част от устройствена зона 1Ов1 в землището на с. Дивчовото. 

Поземлен имот:  16.1 - Ливада . Площ - 0,46ha. 

Поземлен имот: 17.47  - Овощна градина. Площ -0,45ha. 

Землище с. Черни Вит 

1. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 1С1 в землището на с. 

Черни Вит, включваща следните имоти: 

Поземлени имоти: 25.251; 25.263; 25.13; 25.250; 25.265 – Овощна градина. Площ -0.88ha. 

Потенциално местообитание на Myotis blythii. 

Местообитание на Lycaena dispar – 1.25ha.  

2. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 2С1 в землището на с. 

Черни  

Вит, включваща следните имоти: 

Поземлени имоти:  242.24, 242.25, 242.26, 242.27, 242.28, 242.29, 242.30, 242.31, 242.396, 242.55 

– ливада. Площ – 1.31ha. 

Поземлени имоти: 242.42, 242.44, 242.32, 242.33, 242.37, 242.45, 242.397, 242.36, 242.40, 242.35, 

242.39, 242.50, 242.34, 242.386, 242.41, 242.38  - Нива. Площ - 0,88ha. 

Поземлени имоти: 242.398, 242.399, 242.380, 242.388, 242.381, 242.383, 242.389, 242.47, 242.393, 

242.387, 242.390, 242.391, 242.392, 242.49 – Овощна градина. Площ – 0.88ha.  

Поземлени имоти: 242.54, 242.53, 242.384, 242.385, 242.51 - Друг вид земеделска земя. Площ-

0,63ha. 

Местообитание на Еurotestudo normanni boettgeri – общо 3.70ha. 

Поземлени имоти: 242.54, 242.53, 242.384 - Друг вид земеделски земя. Площ - 0,30ha. 

Поземлен имот: 242.55 – Ливада. Площ - 0,38ha. 

Потенциално местообитание на Myotis myotis, Rh. ferrumequinum. 

Поземлени имоти: 242.364; 242.375; 242.384; 242.385; 242.47; 242.49; 242.50; 242.51; 242.53; 

242.54; 242.55 – Ливади. Площ – 1.39ha. Потенциално местообитания на Myotis blythii. 

Поземлен  имот: 242.55 – Ливада. Площ – 0.32ha. Потенциално ловно местообитание на Rh. 

mehelyi.  

3. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 3С1 в землището на с. 

Черни Вит. 

Поземлени имоти: 19.34, 19.35, 19.36 – Ливада. Площ -3,80ha. 

Местообитание на Euphydryas aurinia. 

Поземлени имоти: - 19.353, 19.354 -  Друг вид земеделска земя. Площ - 0,09ha. 

Поземлени имоти: - 19.34, 19.35 – Ливада. Площ -  0,29ha. 

Местообитание на Lycaena dispar. 
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4. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 4С1 в землището на с. 

Черни Вит. 

Поземлени имоти: 10.321, 10.324, 10.325, 14.17, 14.22, 14.23, 17.173, 17.178, 17.58, 17.90, 17.91, 

17.97, 17.98, 18.1, 18.14, 18.198, 18.2, 18.360, 18.361, 18.4 -  Ливада. Площ  - 6,80ha. 

Поземлени имоти: 10.319, 14.20, 14.21, 17.1, 17.174, 17.56, 17.59, 18.13, 18.3, 18.5 – Овощна 

градина. Площ – 3.69ha. 

Поземлени имоти: 17.75, 10.320, 17.172 - Пасище . Площ - 0,82ha. 

Поземлени имоти: 14.17, 14.22, 14.23, 14.25, 17.58, 17.90, 17.91 -  Ливада. Площ - 2,84ha. 

Поземлен имот: 14.19  - Зеленчукова градина. Площ - 0,17ha. 

Потенциално местообитаниеe на Myotis myotis, Rh. ferrumequinum (2.84ha). 

Поземлен имот: 14.23 – Ливада. Площ – 1.07ha. Потенциално местообитания на Myotis blythii.  

Поземлени имоти: 14.25; 17.58; 14.17; 14.23; 14.22; 17.90; 14.22; 14.23; 17.90; 17.91 - Ливада 

Площ - 3,08ha. Потенциално ловно местообитание на Rh. mehelyi. 

Поземлен имот: - 17.174 - Овощна градина. Площ -  0,13ha. 

Поземлени имоти: - 17.173, 17.178 – Ливада. Площ -0,60ha. 

Местообитание на Lycaena dispar. 

 

5. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне устройствена зона 5С1 в землището на с. Черни Вит. Площ 6.08ha. 

Природни местообитания: 6210 – Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) (0.0004ha) 

91WO - Мизийски букови гори (0.00003ha). 

Безгръбначни: Callimorpha quadripunctario (1.13ha), Euphydryas aurinia (5.11ha), Lucanus cervus 

(1.15ha), Lycaena dispar (0.98ha), Osmoderma eremita (1.26ha), Rosalia alpinа (0.65ha),  Morimus 

asper funereus (0.99ha). 

Земноводни: Triturus karelinii (3.66ha), Bombina variegata (5.94ha) 

Бозайници: Ursus arctos (0.33ha), Spermophilus citellus ( 0.12ha). 

Прилепи – потенциални местообитания: Barbastella barbastellus (1.26ha),  Myotis bechsteinii  

(1.05ha), Myotis blythii (2.76ha), M. capaccinii (0.0021ha), M. emarginatus (1.22ha), Myotis myotis 

(1.78ha), Myotis blasii (0.95ha), Rh. euryale (1.57ha), Rh. ferrumequinum (3.60ha), Rh. hipposideros 

(3.99ha),  Rh. mehelyi (4.35ha). 

6. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне устройствена зона 6С1 в землището на с. Черни Вит. Площ – 4.15ha. 

Природни местообитание на: 6210 – Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco – Brometalia)(*влажни местообитания на орхидеи).  

91МО – Балкано – панонски церово – горунови гори  

Защитени видове растения 

2327 Обикновена пърчовка (Himanticlossum caprinum) (1.53ha). 

 4067 Червено усойниче (Echium russicum) (1.53ha). 

Местообитания  
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Безгръбначни:  Callimorpha quadripunctario (0.28ha), Euphydryas aurinia (4.02ha), Morimus asper 

funereus (0.03ha), Osmoderma eremita (1.51ha), Polyommatus eroides (2.39ha), Rosalia 

alpinа(2.11ha). 

Земноводни: Triturus karelinii (3.34ha), Bombina variegata (3.34ha), 

Бозайници: Canis lupus (4.14ha), Spermophillus citellus (0.96ha), Ursus arctos (0.12ha). 

Прилепи - Потенциални местообитания: Myotis myotis (0.51ha), Rhinolophus euryale (0.05ha), Rh. 

ferrumequinum (0.51ha), Rh. hipposideros(0.51ha). 

7. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне част от поземлените имоти включени в устройствена зона 7С1 в землището с. 

Черни Вит. 

Поземлени имоти: 10.10, 9.110 – Ливада. Площ -  0,05ha. 

Поземлени имоти: 10.345, 10.8, 10.6, 10.3, 10.7, 10.33, 10.9, 10.35, 10.14, 10.36 -  Овощна 

градина. Площ - 1,51ha. 

Поземлен имот: 249.176 – Дере. Площ - 0,02ha. 

Поземлен имот: 10.34  - Друг вид земеделска земя. Площ -  0,02ha. 

Местообитание на Euphydryas auriniа. 

Поземлен имот: 9.110  - Ливада. Площ - 0,65ha. 

Потенциално местообитание на Myotis myotis. 

Поземлени имоти: 9.110; 9.112 – Ливада. Площ – 1.05ha. Потенциално местообитание на Myotis 

blythii, Rh. ferrumequinum. 

Поземлен имот 9.110 – ливада. Площ 1.01ha. Потенциално ловно местообитание на Rh. mehelyi  

8. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне част от поземлените имоти включени в устройствена зона 8С1 в землището с. 

Черни Вит. 

Поземлени имоти: 8.5, 8.6, 8.2, 8.7, 1.184, 1.185 – Ливада. Площ - 2,11ha. 

Поземлени имоти: 1.127, 9.95, 1.181, 1.182  - Овощна градина. Площ - 1,75ha. 

Поземлен имот: 1.129  - Друг вид земеделска земя. Площ - 0,13ha. 

Поземлени имоти: - 8.27, 8.25, 8.26 - Овощна градина. Площ - 0,32ha. 

Поземлени имоти: - 8.114, 8.113 – Ливада. Площ -  0,19ha. 

Потенциално местообитание на Myotis capaccinii. 

 

9. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне устройствена зона 1Ов1 в землището на с. Черни Вит. Площ – 6.27ha. 

Местообитание 

Безгръбначни: Callimorpha quadripunctario (1.22ha), Euphydryas aurinia (5.72ha), Lycaena dispar 

(0.94ha), Osmoderma eremita (4.17ha), Rosalia alpinа (0.21ha). 

Земноводни: Triturus karelinii (5.52ha), Bombina variegata (5.30ha), 

Влечуги: Eurotestudo hermanni boettgeri (0.85ha). 

Бозайници: Canis lupus (0.90ha), Spermophilus citellus (0.16ha). 

Прилепи – Потенциални местообитания: Barbastella barbastellus (1.42ha), Myotis blythii (1.15ha), 

Myotis bechsteinii (1.42ha), M. capaccinii (0.20ha), M. emarginatus (0.67ha), Myotis myotis (1.24ha), 
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Rhinolophus  blasii (0.82ha), Rh. euryale (1.27ha), Rh. ferrumequinum (5.40ha), Rh. hipposideros 

(4.85ha), Rh. mehelyi (0.05ha). 

10. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 1Од1 в землището на с. 

Черни Вит, включваща следните имоти: 

Поземлен  имот: - 18.48 - Овощна градина. Площ -  0,27ha. 

Поземлен имот: - 18.47 – Ливада. Площ - 0,19ha. 

Местообитание на Lycaena dispar. 

Землище с. Глогово 

1. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 2Ов1 в землището на с. 

Глогово. 

Поземлени имоти: 44.14, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.7, 40.1, 44.14-Използвани естествени ливади. 

Площ - 3,33ha. 

Поземлен имот: 40.8 - Пасища, мери. Площ - 0,34ha. 

Потенциално местообитаниеrе на Myotis myotis. 

Поземлени имоти: 40.2; 40.3; 40.4; 40.5; 40.7; 40.1-  Използвани естествени ливади. Площ –  

1,88ha. Потенциално местообитание на Rh. ferrumequinum. 

Поземлен имот: 40.6 – Нива. Площ – 0.29ha. Потенциално местообитание на Rh. ferrumequinum. 

Поземлен имот: 40.8 – Пасище. Площ – 0.43ha. Потенциално местообитание на Rh. 

ferrumequinum. 

Поземлени имоти: 40.2; 40.3; 40.4; 40.5; 40.7; 40.1 - Използвани естествени ливади. Площ - 

1,89ha. Потенциални ловни местообитания на Rh. mehelyi. 

Поземлен имот: 40.6 – Ниви (орна земя). Площ – 0.29ha. Потенциално ловно местообитание  на 

Rh. mehelyi. 

Поземлен имот: 40.8 – Пасище, мера. Площ – 0.42ha. Потенциално ловно местообитание  на Rh. 

mehelyi. 

Поземлен имот: 44.1 – Използвани естествени ливади. Площ - 0,73ha. Потенциално ловно 

местообитание  на Rh. mehelyi. 

Поземлени имоти: - 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.7 -  Използвани естествени ливади. 

Площ - 1,43ha. 

Поземлен имот: - 40.6  - Ниви (орна земя). Площ - 0,18ha. 

Поземлен имот: - 40.8  - Пасища, мери. Площ - 0,37ha. 

Местообитание на Myotis capaccinii. 

 

2. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от защитената зона 

да отпадне устройствена зона 3Ов1 в землището на с. Глогово. Площ – 19.38ha.     

Природни местообитания:  6510 – Низинни сенокосни ливади (0.49ha),  

9150 – Термофилни букови гори (Cephalanthero – Fagion) (0.15ha).  

9170 – Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum(0.20ha). 

Безгръбначни: Callimorpha quadripunctario (4.03ha),Cerambyx cerdo (0.89ha), Euphydryas aurinia 

(15.07ha), Lucanus cervus (0.53ha), Morimus asper funereus (1.34ha),  Osmoderma eremita (6.79ha), 

Polyommatus eroides(16.42ha), Rosalia alpinа(1.57ha). 

Земноводни: Triturus karelinii (16.04ha), Bombina variegata (17.97ha), 
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Влечуги: Emys orbicularis orbicularis (1.61ha). 

Бозайници: Ursus arctos (0.59ha). 

Прилепи – потенциални местообитания: Barbastella barbastellus (3.03ha), Myotis bechsteinii 

(0.87ha), M. capaccinii (0.17ha), M. emarginatus (2.85ha), Myotis myotis (0.11ha), Rhinolophus  

blasii (0.10ha), Rh. euryale (1.72ha) ,  Rh. ferrumequinum (4.51ha), Rh. hipposideros(4.69ha). 

3. Да се изключи от ОУП на община Тетевен устройствена зона 1Од1 в землището на с. 

Глогово с площ  3.08ha. 

Природни местообитания: 6210 - Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху  

варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) (0.0015ha) 

9150 - Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) (0.00011ha). 

Безгръбначни: Callimorpha quadripunctario (3.09ha), Euphydryas aurinia (0.17ha), Lucanus cervus 

(0.78ha), Osmoderma eremita (1.37ha), Rosalia alpinа (2.95ha), Morimus asper funereus (0.65ha). 

Земноводни: Triturus karelinii (2.05ha), Bombina variegata (3.01ha). 

Бозайници: Canis lupus (1.35ha),Ursus arctos (0.06ha). 

Прилепи - потенциални местообитания: Myotis myotis (1.65ha), Barbastella barbastellus (1.67ha),  

Myotis bechsteinii (2.23ha), M. capaccinii (2.61ha), M. emarginatus (3.09ha), Myotis myotis (0.11ha), 

Rhinolophus  blasii (1.66ha), Rh. euryale (1.22ha), Rh. ferrumequinum (3.08ha), Rh. hipposideros 

(3.09ha), Myotis blythii (3.54ha), M. schreibersii (2.77ha), Rh. mehelyi (1.37ha). 

Защитена зона BG0002109 Васильовска планина 

Землище Български извор  

1. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне изцяло частта от устройствена зона 1/С1 в землището 

на с. Български извор, включваща: 

Поземлени имоти: 122.2, 122.3, 122.4, 122.5, 122.31, 133.1, 133.2, 133.5  - Използвани 

естествени ливади с площ 4,52 ha. 

Поземлени имоти: 122.1 – пасища с храсти – Площ – 0,30ha. 

2. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне изцяло частта от устройствена зона  2/Смф1 в 

землището на с. Български извор, включваща: 

Да се изключат от ОУП поземлените имоти: 117.1, 117.2 - Ниви (орна земя). Площ – 

2,26ha. 

3. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне изцяло частта от устройствена зона 4С1 в землището 

на с. Български извор, включваща: 

 Поземлените имоти: 97.17, 97.18, 97.19, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6, 101.8, 101.9, 101.10, 

101.11, 101.12, 101.13, 101.14, 93.1, 94.2, 94.3, 95.1, 95.2, 96.2, 96.3, 96.4, 96.5, 96.6, 97.1, 97.2, 

97.3, 97.4, 97.5, 97.6, 97.7, 97.8, 97.9, 97.10, 97.11, 97.13, 97.14, 97.15, 97.16, 163.35, 163.37, 

163.38, 163.41, 163.42, 163.43, 163.9, 163.10, 162.3, 163.1, 163.2, 163.4, 163.6, 163.7, 163.8, 

163.21, 163.26, 163.27, 163.28, 163.29, 166.2, 166.3, 166.4, 104.2, 93.2 - Ниви (орна земя). Площ - 

21,35ha. 
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Да се изключат от ОУП поземлените имоти: 163.39, 163.40, 163.44, 163.11, 163.12, 163.13, 

163.14, 163.15, 163.16, 163.17, 163.18, 163.19, 162.4, 162.5, 162.6, 163.20, 163.25 - Изоставени 

орни земи. Площ - 2,82ha. 

Да се изключат от ОУП поземлените имоти: 161.10, 161.11, 161.12, 165.1, 163.31, 163.32, 163.33, 

163.34, 163.36, 161.1, 161.13, 161.14, 161.16, 161.19, 161.20, 161.21, 161.22, 161.23, 161.24, 

161.25, 161.26, 161.27, 161.28, 161.29, 161.30, 161.32, 163.23, 163.24, 163.30, 165.2, 165.3, 165.4, 

165.5, 165.6, 97.20, 97.12, 97.21, 97.12 - Използвани естествени ливади. Площ – 18,98ha. 

4. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне изцяло частта от устройствена зона 1Смф1 в 

землището на с. Български извор, включваща: 

Да се изключат от ОУП поземлените имоти: 157.2, 157.3, 157.4, 157.23, 157.24, 157.25, 

157.29, 157.30, 157.31, 157.32 - Използвани естествени ливади. Площ – 4,57ha. 

Землище Малка Желязна 

1. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне изцяло частта от устройствена зона 1/С1 в землището 

на с. Малка Желязна, включваща: 

Да бъдат изключени от ОУП поземлените имоти: - 4.5, 4.3, 4.4, 4.2, 4.1 - Естествени 

ливади. Площ - 1,07ha. 

Да бъдат изключени от ОУП поземлените имоти: - 1.2, 1.100, 7.20, 2.1, 2.3, 1.3, 7.21, 1.4, 

2.4, 1.5, 2.2, 7.19, 7.22, 1.1, 2.5, 1.6 - Ниви (орна земя). Площ - 14,91ha. 

Землище с. Бабинци 

1. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената  

зона да отпадне устройствена зона 1С1 в землището на с. Бабинци. Площ – 26.88ha. 

Местообитания и трофична база за птиците. 

2. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне устройствена зона 4С1 в землището на с. Бабинци. 

Площ – 4.97ha. 

Местообитания и трофична база за птиците. 

Землище с. Глогово 

1. Да се изключи от ОУП на община Тетевен устройствена зона 1Од1 в землището 

на с. Глогово с площ  3.08ha. 

Трофична база на птици в близост до потенциални и гнездови местообитания. 

2. Да се изключи от ОУП на община Тетевен устройствена зона 3С1 в землището 

на с. Глогово. 

Поземлен имот: 31.59 - Използвани естествени ливади. Площ: 0,74ha. 

Поземлен имот: 31.94 – Пасища, мери. Площ: 0.34ha. 

3. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 2С1 в землището на 

с. Глогово. 
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Поземлени имоти: 16.63,  16.64,  16.53,  16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 

16.61 – Използвани естествени ливади. Площ – 3,19ha. 

Поземлени имоти: 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 

18.65, 18.64, 18.74 – Пасища, мери. Площ – 2,00ha. 

4. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 2Ов1 в землището 

на с. Глогово. 

Поземлени имоти: 44.14, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.7, 40.1, 44.14 - Използвани естествени 

ливади. Площ - 3,33ha. 

Поземлен имот: 40.8 - Пасища, мери. Площ - 0,34ha. 

5. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне устройствена зона 3Ов1 в землището на с. Глогово. 

Площ – 19.79ha.      

Трофична база и гнездови местообитания на птици. 

 

Землище с. Галата 

1. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 1С1 в землището на 

с. Галата. 

Поземлени имоти: 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.12, 21.19, 21.20, 

21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.26, 21.27, 22.1 – Ниви (орна земя). Площ: 4,46ha. 

2. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 2С1 в землището на 

с. Галата. 

Поземлени имоти: 27.3, 27.4 – Естествени ливади. Площ: 0,25ha. 

Поземлени имоти: 26.5, 26.6, 26.7, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13, 26.14. Площ: 3,78ha. 

Поземлен имот: 27.2 – Ниви (орна земя). Площ: 0,19ha. 

Поземлени имоти: 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.8, 26.9, 26.15, 27.1. Площ: 4,67ha. 

Землище гр. Тетевен 

1.При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне устройствена зона 7Ов1 в землището на Тетевен, 

Скрибътна Площ 6.69ha. 

Трофична и гнездова база за птици.  

2.Да се намали в ОУП на община Тетевен устройствена зона 3Ов1 в землището на 

Тетевен. 

Поземлени имоти: 31.130, 31.129, 31.10, 31.79, 32.26, 31.5, 31.9, 31.78 -Ливада. Площ-

2,73ha. 

Поземлени имоти: 31.86, 31.85, 31.15 - Овощна градина. Площ - 0,42ha. 

Поземлен имот: 32.27 – Пасище. Площ - 0,30ha. 

3. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне част от поземлените имоти включени в устройствена 

зона 5Ов1 в землището на Тетевен. 
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Поземлени имоти: 50.302, 50.304, 50.305, 50.303 - Ливада. Площ - 1,61ha. 

Поземлен имот: 50.307 - Овощна градина. Площ - 0,40ha. 

Поземлен имот: 50.306 – Пасище. Площ - 0,16ha. 

4. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне част от поземлените имоти включени в устройствена 

зона 12С1 в землището на Тетевен, с.п Глотното - 2 

Поземлени имоти: 53.32, 53.30 – Ливада. Площ - 2,44ha. 

BG 0002128 Централен Балкан Буфер 

Предложените за изключване поземлени имоти от устройственото зониране, 

предвидено в проекта за ОУП на община Тетевен са  местообитания, гнездова 

територия и трофична база на птици предмет на опазване в защитената зона. 

Землище Тетевен 

1. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 3Од1 в землището 

на Тетевен.  

Поземлен имот: 54.198  - Ливада. Площ - 0,66ha. 

2. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне част от поземлените имоти включени в устройствена 

зона 13С1 в землището на Тетевен. 

Поземлен имот: 54.419 – Нива. Площ - 0,71ha. 

3. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 4Ок1 в землището 

на Тетевен. 

Поземлени имоти:  53.110, 53.145, 53.109, 53.108, 53.146, 53.100, 55.154, 55.261, 55.14, 

55.260, 55.3, 55.5, 55.190, 55.196, 55.155, 55.13, 55.177 - Ливада. Площ - 6,18ha. 

Поземлени имоти:  55.159, 55.158, 55.33, 55.18, 55.17 - Овощна градина. Площ - 1,08ha. 

Поземлени имоти: 55.154, 55.252, 55.253, 55.14, 55.261, 55.3, 55.5, 55.260, 55.155, 55.13, 

55.177 –Ливада. Площ - 7,56ha. 

Поземлени имоти: 55.161, 55.21, 55.19, 55.162, 55.160, 55.159, 55.158, 55.15, 55.22, 

55.33, 55.23, 55.18, 55.17 - Овощна градина. Площ - 5,51ha. 

4. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 8Ов1 в землището 

на Тетевен. 

Поземлени имоти: 50.129, 50.143, 50.144, 50.145, 50.146, 50.149, 50.150, 50.262, 50.263, 

50.264, 50.48, 50.50, 50.51, 50.52 – Ливада. Площ - 2,60ha. 

Поземлен имот: 50.318 - Ливада. Площ - 0,11ha. 

Поземлен имот: 50.32 - Пасище. Площ - 0,12ha. 

Землище с. Рибарица 

1. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 1Ов1 в землището 

на с. Рибарица. 

Поземлени имоти: 159.26, 159.27, 159.28, 159.51, 159.53, 159.66, 159.67, 159.68 – 

Ливада. Площ – 2.42ha. 

Поземлен имот: 159.30 - Пасище. Площ – 0.45ha. 
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Поземлени имоти: 164.10, 164.11, 164.14, 164.15, 164.16, 164.17, 164.5, 164.6, 164.7, 

164.8, 164.9, 167.104, 167.105, 167.106, 167.107, 167.11, 159.62, 159.50, 159.62, 159.34 - 

Ливада. Площ - 4,80ha 

Поземлени имоти: 704.21; 704.20; 704.19; 704.18; 43.21; 43.34; 43.2; 34.25; 704.5; 704.6; 

34.13; 43.27; 34.13; 43.27; 34.25; 34.29; 43.37; 43.497; 34.29; 43.497; 34.24; 34.28; 704.7; 

34.15; 34.18; 34.38; 43.5; 43.36; 34.24; 34.18; 34.17; 34.34; 34.35; 44.5; 34.17; 34.21; 34.14; 

34.37; 34.30; 34.39; 34.16; 43.496; 34.30; 34.22; 43.499; 34.26; 43.498; 43.495; 43.10 - 

Ливада. Площ - 6,16ha. 

Поземлен имот: 168.4 - Нива. Площ - 0,21ha. 

Поземлен имот: 168.5 - Овощна градина. Площ - 0,21ha. 

2. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 6Ок1 в землището 

на с. Рибарица, със следните имоти: 

Поземлен имот: 83.14 - Ливада. Площ - 0,36ha 

Поземлени имоти: 88.24, 88.19, 88.22, 88.23, 109.72, 109.71, 109.70 -  Ливади. Площ - 

1,13ha. 

Поземлени имоти: 109.70, 109.71, 109.71, 121.10, 121.11, 121.8, 122.14, 122.15, 122.24, 

122.33, 83.10, 83.14, 83.20, 83.425, 83.426, 83.8, 83.9, 88.14, 88.19, 88.22, 88.23, 88.24 -

Ливада.Площ-7,56ha. 

Поземлен имот: 122.10 – Нива. Площ - 0,79ha. 

Поземлени имоти: 122.23, 109.84, 109.97 -Овощна градина. Площ - 0,63ha. 

Поземлен имот: 109.2 - Пасище. Площ - 0,09ha. 

3. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 7Ок1 в землището 

на с. Рибарица, със следните имоти: 

Поземлени имоти: 117.4, 118.27, 118.30, 118.41, 118.43, 118.7, 118.8, 118.9, 119.12, 

119.14, 119.8, 119.9 - Ливада. Площ - 2,39ha. 

4. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 4Ок1 в землището 

на с. Рибарица, със следните имоти: 

Поземлени имоти: 136.31, 136.40, 136.32, 136.35, 136.36, 136.34, 136.33, 136.22, 136.23 -

Ливада Площ - 0,84ha. 

5. Да се изключи от ОУП на община Тетевен устройствена зона 1/Оо1 в землището 

на с. Рибарица, с.п. Брязово -4. Площ – 5.95ha. 

6. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне част от поземлените имоти включени в устройствена 

зона 3Ок1 в землището на с. Рибарица, с.п. Заводна.  

Поземлени имоти: 141.2, 141.34, 141.40, 141.49, 141.46, 141.48, 141.47, 141.42, 141.44- 

Ливада. Площ - 2,34ha. 

Поземлени имоти: 145.24, 145.18, 145.17, 145.20, 145.40, 145.19.  Пасище. Площ - 

1,12ha. 

Поземлени имоти:  141.47, 141.48, 141.49, 145.35 – Ливада. Площ - 2.46ha. 

Поземлени имоти: 141.50, 141.54, 141.55, 141.59, 145.20, 145.22, 145.24, 145.32 – 

Пасище – 1.56ha. 
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7. Да се изключи от ОУП на община Тетевен част от поземлените имоти от 

устройствена зона 3Ов1 в землището на с. Рибарица.  

Поземлени имоти: 42.28, 42.23, 42.27, 42.22, 47.18, 47.17, 17.19, 45.15, 45.16, 45.10, 

45.11-Ливада. Площ - 4,14ha. 

Поземлени имоти: 42.38, 42.39, 705.1, 705.2 - Друг вид земеделска земя. Площ - 1,00ha. 

Поземлени имоти: 45.12, 45.13, 45.14, 45.19, 45.8 - Нива. Площ - 0,50ha. 

Поземлени имоти: 45.478, 45.9, 45.22, 45.24, 45.25, 45.479, 45.23, 45.7, 45.4 -Овощна 

градина. Площ - 2,32ha. 

Поземлени имоти: 34.21, 34.22, 34.26, 34.34, 34.35, 34.37, 34.38, 34.39, 43.10, 43.21, 

43.30, 43.495, 43.496, 43.497, 43.498, 43.499, 43.5 - Ливада. Площ -11,22ha. 

Поземлени имоти: 42.22, 42.23, 42.25, 42.27, 42.28, 42.29, 42.43, 42.44, 42.45, 42.496, 

42.497, 42.498, 42.499 - Ливада. Площ - 8,62ha. 

Поземлени имоти: 42.39, 42.39 - Друг вид земеделска земя. Площ - 0,56ha. 

8. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне устройствена зона 7С1 в землището на с. Рибарица. 

Площ – 0.16ha. 

9. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 1С1 в землището на 

с. Рибарица. 

Поземлен имот: 84.17  - Ливада. Площ - 0,15ha. 

10. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне устройствена зона 2Ок1 в землището на с. Рибарица. 

Площ – 7.79ha. 

Трофична база и местообитание на птици.. 

11.При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне устройствена зона 1Ок1 в землището на с. Рибарица. 

Площ – 11.48ha. 

Местообитания и трофична база на птици. 

Землище с. Васильово 

1. Да отпадне от ОУП на община Тетевен устройствена зона 1С1 в землището на с. 

Васильово с площ 25.69ha. 

Землище с. Дивчовото 

1. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне устройствена зона 1С1 в землището на с. Дивчовото. 

Площ – 1.17ha. 

2. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 2С1 в землището 

на с. Дивчовото. 

Поземлени имоти: 1.120, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40, 1.42, 1.44, 

10.1 –Ливада. Площ - 1,35ha. 

Поземлени имоти: 1.18, 1.17, 1.107, 1.19, 1.124, 1.65, 1.20. Друг вид трайно насаждение. 

Площ - 1,08ha. 
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Поземлени имоти: 1,18, 1.17, 1.123, 1.19, 1.20, 1.124, 1.65 -Друг вид трайно насаждение. 

Площ- 3,64ha. 

Поземлени имоти: 1.37, 1.57, 1.34, 1.38, 1.59, 1.36, 1.35, 1.120, 1.54, 1.30, 1.128, 1.46, 

1.125 –Ливада Площ - 2,80ha. 

3. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне част от устройствена зона 4С1 в землището на с. 

Дивчовото. 

Поземлени имоти: 10.46, 10.179, 10.178, 10.177, 10.181, 10.180, 2.136  - Ливада. Площ - 

0,52ha 

Поземлени имоти: 10.44, 10.45, 10.43, 10.157 – Нива. Площ -  1,30ha. 

Поземлени имоти: 2.84, 2.141, 2.85, 2.135, 2.129, 2.131, 2.142 - Овощна градина. Площ - 

0,49ha. 

Поземлен имот: 10.175 – Пасище. Площ - 0,23ha 

Поземлен имот: 12.30 - Овощна градина. Площ - 0,13ha. 

Поземлени имоти: 12.7, 12.17 - Друг вид трайно насаждение. Площ - 0,63ha. 

4. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне устройствена зона 6С1 в землището на с. Дивчовото. 

Площ – 2.66ha. 

Местообитания и трофична база на птици. 

5. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне част от устройствена зона 1Ов1 в землището на с. 

Дивчовото. 

Поземлен имот:  16.1 - Ливада. Площ - 0,46ha. 

Поземлен имот: 17.47 - Овощна градина. Площ - 0,45ha. 

Землище с. Черни Вит 

1. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 2С1 в землището 

на с. Черни Вит, включваща следните имоти: 

Поземлени имоти:  242.24, 242.25, 242.26, 242.27, 242.28, 242.29, 242.30, 242.31, 

242.396, 242.55 – Ливада. Площ – 1.31ha. 

Поземлени имоти: 242.42, 242.44, 242.32, 242.33, 242.37, 242.45, 242.397, 242.36, 242.40, 

242.35, 242.39, 242.50, 242.34, 242.386, 242.41, 242.38 - Нива. Площ - 0,88ha. 

Поземлени имоти: 242.398, 242.399, 242.380, 242.388, 242.381, 242.383, 242.389, 242.47, 

242.393, 242.387, 242.390, 242.391, 242.392, 242.49 – Овощна градина. Площ – 0.88ha.  

Поземлени имоти: 242.54, 242.53, 242.384, 242.385, 242.51- Друг вид земеделска земя. 

Площ-0,63ha. 

Поземлени имоти: 242.54, 242.53, 242.384 - Друг вид земеделски земя. Площ - 0,30ha. 

Поземлен имот: 242.55 – Ливада. Площ - 0,38ha. 

2. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 3С1 в землището на 

с. Черни Вит. 

Поземлени имоти: 19.34, 19.35, 19.36 – Ливада. Площ - 3,80ha. 
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3. Да се редуцира в ОУП на община Тетевен устройствена зона 4С1 в землището на 

с. Черни Вит. 

Поземлени имоти: 10.321, 10.324, 10.325, 14.17, 14.22, 14.23, 17.173, 17.178, 17.58, 

17.90, 17.91, 17.97, 17.98, 18.1, 18.14, 18.198, 18.2, 18.360, 18.361, 18.4 - Ливада. Площ  - 

6,80ha. 

Поземлени имоти: 10.319, 14.20, 14.21, 17.1, 17.174, 17.56, 17.59, 18.13, 18.3, 18.5 – 

Овощна градина. Площ – 3.69ha. 

Поземлени имоти: 17.75, 10.320, 17.172 - Пасище. Площ - 0,82ha. 

Поземлени имоти: 14.17, 14.22, 14.23, 14.25, 17.58, 17.90, 17.91 - Ливада. Площ - 2,84ha. 

Поземлен имот: 14.19 - Зеленчукова градина. Площ - 0,17ha. 

4.При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне устройствена зона 5С1 в землището на с. Черни Вит. 

Площ 6.08ha. 

Местообитания и трофична база на птици. 

5. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне устройствена зона 6С1 в землището на с. Черни Вит. 

Площ – 4.15ha. 

Местообитания и трофична база на птици. 

6. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне част от поземлените имоти включени в устройствена 

зона 7С1 в землището с. Черни Вит. 

Поземлени имоти: 10.10, 9.110 – Ливада. Площ - 0,05ha. 

Поземлени имоти: 10.345, 10.8, 10.6, 10.3, 10.7, 10.33, 10.9, 10.35, 10.14, 10.36 - Овощна 

градина. Площ - 1,51ha. 

Поземлен имот: 9.110 - Ливада. Площ - 0,65ha. 

7. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне част от поземлените имоти включени в устройствена 

зона 8С1 в землището с. Черни Вит. 

Поземлени имоти: 8.5, 8.6, 8.2, 8.7, 1.184, 1.185 – Ливада. Площ -2,11ha. 

Поземлени имоти: 1.127, 9.95, 1.181, 1.182 - Овощна градина. Площ - 1,75ha. 

Поземлен имот: 1.129 - Друг вид земеделска земя. Площ - 0,13ha. 

8. При изготвяне на окончателния проект на ОУП на община Тетевен от 

защитената зона да отпадне устройствена зона 1Ов1 в землището на с. Черни Вит. 

Площ – 6.26ha. 

Местообитания и трофична база на птици. 

Разгледани алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху 

защитените зони 

Разглежданият проект за ОУП на община Тетевен на този етап от разработването 

не включва алтернативи по отношение на  предлаганото устройствено зониране, което 

засяга защитените зони на територията на община  Тетевен. Предварителният проект за 

ОУП на община Тетевен има стратегически характер и определя общата рамка на 

устройството на отделните територии, без да навлиза в детайли. 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

429 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

От направения подробен анализ на предварителния проект за ОУП показва, че 

урбанизирането на някои от предложените територии е несъвместимо с предмета и 

целите на защитените зони, разположени на територията на община Тетевен. 

Във връзка с това, за да може при разработването на окончателния вариант на 

ОУП да бъдат избегнати всички негативни последици от урбанизиране на определени 

територии, в границите на защитените зони, е предложен алтернативен вариант на ОУП 

на община Тетевен.  

В тази част от доклада се прави оценка на ОУП на общината, предложен от 

проектантския колектив и предлагания от експертите по ДОСВ алтернативен вариант 

на проект на ОУП и се прави паралел на тяхното въздействие върху структурата и 

функциите на защитените зони на територията на община Тетевен. 

Обща оценка на алтернативите 

В следващата Таблица е направена обобщена оценка на нулевата алтернатива, 

предварителния  проект на ОУПО Тетевен и предложения алтернативен вариант на 

ОУП по отношение на съвместимостта с Директива 92/43/ЕЕС.  

Таблица 107 Обща оценка на алтернативите, свързана с опазване на типовете местообитания и 

съвместимостта им с Директива 92/43/ЕЕС 

 

Алтернативи 

Растителност и местообитания 

с негативно въздействие 

независимо от смекчаващите 

мерки 

 

Възможности за 

компенсиране 

 

Изводи 

 

Нулева 

Слабо в рамките на 

съществуващото антропогенно 

натоварване 

Възстановяване на 

потенциалните 

местообитания 

Изпълнява 

изискванията на 

Директива 92/43/ЕЕС 

 

Проект за ОУП на 

община Тетевен 

По отношение намаляване на 

площта, загуба на екотонни зони 

и намаляване на площта на 

земеделски земи - пасища, мери, 

ливади. 

 

Няма 

 

Не изпълнява 

изискванията на 

Директива 92/43/ЕЕС 

Предложение за 

алтернатива в проекта 

на ОУП на община 

Тетевен 

Има в рамките на 

съществуващото антропогенно 

натоварване 

и предвидената урбанизация 

Могат да бъдат 

приложени 

допълнителни 

компенсаторни 

мерки 

Изпълнява 

изискванията на 

Директива 92/43/ЕЕС 

 
Таблица 108 Обща оценка на алтернативите, свързани с опазването на целевите видове животни и 

съвместимостта им с Директива 92/43/ЕЕС 

 

Алтернативи 

Целеви животински видове с 

негативно въздействие  

Възможности за 

компенсиране 

Изводи 

 

Нулева 

Наличие на различни тенденции 

в развитието на целевите видове. 

По-добра от предложения проект 

за ОУП 

Възстановяване на 

потенциални 

местообитания 

Изпълнява изисква-

нията на Директива 

92/43/ЕЕС 

 

Проект за ОУП на 

община Тетевен 

 

Засягат се целеви видове, пряко 

или косвено. 

Няма, защото са 

свързани с 

унищожаване на 

големи части от 

техните местооби-

тания 

 

Не изпълнява изисква-

нията на Директива 

92/43/ЕЕС 

 

 

Предложение за алтер-

натива на проекта за  

Отрицателни въздействия има в 

рамките на съществуващото 

антропогенно натоварване в 

предвидената урбанизация. 

Могат да бъдат 

приложени допъл-

нителни смекча-

ващи и рестрик-

 

 

Изпълнява изисква-

нията на Директива 
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ОУП на община 

Тетевен 

Изпълнението на алтернативния 

вариант на ОУП дава 

възможност да се намалят 

отрицателните въздействия, но 

не и да се отстранят напълно.  

тивни  мерки, от 

страна на община 

Тетевен, като въз-

ложител на ОУП. с 

цел отстраняване 

или намаляване на 

отрицателните 

въздействия. 

92/43/ЕЕС за всички 

територии, подлежащи 

на урбанизиране.  

 

Защитена зона BG0001036 Български извор 

В резултат от прилагане на смекчаващите мерки и алтернативния вариант на ОУП 

на община Тетевен, засегнатите площи от защитената зона значително се намаляват, 

което прави алтернативния ОУП съвместим с директива 92/43ЕЕС.  

 
Таблица 109  Резултат от прилагане на смекчаващите мерки 

 

 

Устройствена 

зона 

 

Площ на 

защитената 

зона (ha) 

 

 

Площ и процент на 

засегнатата защитена зона 

(ha) 

 

Площ  и процент  на 

засегнатата площ в 

защитената зона след 

прилагане на алтернативата 

на ОУП (ha) 

 

ha % ha % 

Землище с. Български извор 

1/С1 2618,99 5,23 0,20 0,00 0,00 

3/С1 2618,99 2,16 0,08 0,00 0,00 

4/С1 2618,99 38,31 1,46 0,00 0,00 

1/Смф1 2618,99 10,64 0,40 0,00 0,00 

2/Смф1 2618,99 14,21 0,54 0,00 0,00 

2/Tгп1 2618,99 0,04 0,001 0,04 0,001 

Землище с. Малка Желязна 

1/С1 2618,99 14,10 0,54 0,00 0,00 

Общо: 2618,99 84,69 3,23 0,04 0,001 

 

Очакван ефект от прилагане на предложените мерки и алтернатива за 

намаляване на отрицателното въздействие върху структурата и функциите от 

реализиране на ОУП върху защитената зона 

 

Таблица 110 Очакван ефект от прилагането на предложените мерки 

 

 

Защитена зона 

 

Площ на 

защитената 

зона  (ha) 

 

 

Площ и процент на 

засегнатата защитена зона 

 (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатата площ в 

защитената зона след 

прилагане на алтернативата 

(ha) 

ha % ha % 

BG0001036 2618.99 111,155 4.24 26.505 1.01 

 

Засегната площ от защитената зона, с прилагане на проекта за ОУП на община 

Тетевен и включените устройствени зони възлиза на 84.690 ha. Тази  площ заедно с 

установените площи от инвестиционни предложения от съседни  общини в зоната 

(26.465 ha) нараства на 111,155 ha, което представлява 4.24% от територията на 

защитената зона. Този процент е над приетия праг от 1% съгласно Директива 92/43ЕЕС 
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за очаквано негативно  въздействие върху зоната. В този вид ОУП не изпълнява 

изискванията на Директива 92/43/ЕЕС.   

С прилагане на алтернатива на ОУП, засегнатата площ от защитената зона се 

намалява от 84.690 ha до 0.04 ha. Тази площ заедно с други инвестиционните 

предложения извън територията на община Тетевен (26.465 ha)  възлиза на 26.505ha и е 

1.01% от площта на защитената зона и изпълнява Директива 92/43ЕЕС.  

Препоръчва се реализирането на предложения алтернативен вариант за ОУП на 

община Тетевен, с който се намалява засегнатата площ от зоната от 4.24% на 1.01%. 

Таблица 111 Сравнителен анализ на очакваните въздействие на ОУП и алтернативния вариант  

върху земноводни, бозайници и прилепи в защитената зона 

 

Вид 

Площ на 

местообитани

ето в 

защитената 

зона (ha) 

 

Площ и процент на 

засегнатото местообитание в 

защитена зона  (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатото местообитание в 

защитената зона след 

прилагане на мярката и 

алтернативния ОУП 

ha % ha % 

Triturus karelinii 1755,83 74,88 4,2 0,04 0,002 

Bombina 

variegata 

589,51 19,71 3,3  0,00 0,000 

Eurotestudo 

hermdnni 

boettgeri 

1333,19 – 

слабо 

пригодни 

39,17 2,9 0,02 0,001 

Vormela 

peregusna 

1425,12 84,70 5,9 0,04 0,002 

Spermophilus 

citellus 

1582,4 24,10 1.5   0,00 0,000 

Mesocricetus 

newtoni 

156,8 13,42 8,5 0,00 0,000 

Myotis myotis 2097,73- ловни  69,46 3,3 0,00 0,000 

Miniopterus 

schreibersi 

1231 – ловни  56,27  4,5 0,00 0,000 

 Myotis 

capaccinii 

1231 - ловни 56,27 4,6 0,00 0,000 

Myotis blityi 

oxygnatus 

2098 - ловни 64,46 3,07 0,00 0,000 

Общо  483,90  0,10  

 

Сравнителният анализ при оценяване проекта за ОУП и алтернативния вариант 

показва, че при реализирането на предложената алтернатива на ОУП очакваните 

въздействия върху земноводни, влечуги,  бозайници и прилепи са по-малки от тези при 

представения проект за ОУП на община Тетевен. Препоръчва се реализирането на 

алтернативния вариант на ОУП. 

 

Защитена зона BG0001493 Централен Балкан – Буфер 

Резултатите от  прилагане на смекчаващите мерки в алтернативния вариант на 

ОУП на община Тетевен са представени в следващата таблица. 
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Таблица 112 Резултати от прилагане на смекчаващите мерки 

 

 

Устройствена 

зона 

 

Площ на 

защитената 

зона (ha) 

 

 

Площ и процент на 

засегнатата защитена зона  

Площ  и процент  на 

засегнатата площ в 

защитената зона след 

прилагане на мярката в 

алтернативата на ОУП (ha) 

 

ha % ha % 

Землище с. Васильово 

1/С1 138363,81 25,69 0.019 0,00 0.000 

2/С1 138363,81 3,71 0,003 3,71 0,003 

3/С1 138363,81 3,42 0.002 0,00 0.000 

4/С1 138363,81 6,70 0.005 1,44 0.001 

1/Ок1 138363,81 0,81 < 0.001 0,57 0,000 

Землище с. Дивчовото 

1/С1 138363,81 1,62 0,001 0,00 0,000 

2/С1 138363,81 10,97 0.008 2,28 0.002 

3/С1 138363,81 0,92 < 0.001 0,92 < 0.001 

4/С1 138363,81 6,98 0.005 2,17 0.002 

5/С1 138363,81 22,65 0.016 11,87 0.009 

6/С1 138363,81 2,63 0.002 0,00 0.000 

7/С1 138363,81 1,29 < 0.001 1,29 < 0.001 

1/Ов1 138363,81 13,17 0.010 12,00 0.009 

Землище с. Рибарица 

1/Ов1 138363,81 23,53 0.017 12,70 0.009 

2/Ов1 138363,81 7,04 0.005 7,04 0.005 

3/Ов1 138363,81 40,36 0.029 7,85 0.006 

4/Ов1 138363,81 29,11 0.021 0,00 0.000 

1/С1 138363,81 0,15 < 0.001 0,00 0.000 

2/С1 138363,81 1,17 0,001 0,00 0,000 

3/С1 138363,81 0,48 < 0.001 0,48 < 0.001 

4/С1 138363,81 3,41 0,002 3,41 0,002 

5/С1 138363,81 0,44 < 0.001 0,44 < 0.001 

6/С1 138363,81 5,35 0.004 0,00 0.000 

7/С1 138363,81 0,16 < 0.001 0,00 0,000 

1/Ок1 138363,81 11,48 0,008 0,00 0,000 

2/Ок1 138363,81 7,59 0.005 0,00 0.000 

3/Ок1 138363,81 30,66 0.022 21,78 0.016 

4/Ок1 138363,81 34,98 0,025 34,14 0,024 

5/Ок1 138363,81 13,96 0,010 13,96 0,010 

6/Ок1 138363,81 25,50 0.018 17,49 0.013 

7/Ок1 138363,81 8,08 0.006 5,26 0.004 

1/Оо1 138363,81 5,95 0.004 0,00 0.000 

1/Жм1 138363,81 0,51 < 0.001 0,51 < 0.001 

1/Тгп1 138363,81 0,65 < 0.001 0,65 < 0.001 

2/Тгп1 138363,81 1,12 < 0.001 1,12 < 0.001 

Землище с. Тетевен 

12/С1 138363,81 14,07 0,010 8,11 0,006 

10/С1 138363,81 13,35 0,009 13,35 0,009 

11/С1 138363,81 2,78 0,002 2,78 0,002 

6/С1 138363,81 3,52 0,003 3,52 0,003 

7/С1 138363,81 0,15 < 0.001 0,00 0,000 

2/Од1 138363,81 0,82 < 0.001 0,82 < 0.001 

3/Од1 138363,81 19,82 0,014 15,90 0,011 

3/Ов1 138363,81 19,78 0,014 14,39 0,010 

5/Ов1 138363,81 9,13 0,007 3,29 0,002 

6/Ов1 138363,81 0,37 < 0.001 0,37 < 0.001 
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7/Ов1 138363,81 6,70 0,005 0,00 0,000 

8/Ов1 138363,81 8,32 0,006 5,45 0,004 

3/Ок1 138363,81 1,07 < 0.001 1,07 < 0.001 

4/Ок1 138363,81 36,53 0,027 16,85 0,012 

13/С1 138363,81 12,29 0,009 4,18 0,003 

3/Жм1 138363,81 4,39 0,003 4,39 0,003 

4/Жм1 138363,81 2,22 0,001 2,22 0,001 

5/Жм1 138363,81 0,35 < 0.001 0,35 < 0.001 

1/Оз1 138363,81 14,73 0,010 14,73 0,010 

1/Пп1 138363,81 1,01 < 0.001 1,01 < 0.001 

Землище с. Черни вит 

1/С1 138363,81 4,78 0,003 3,53 0,002 

2/С1 138363,81 4,44 0,003 0,22 0,000 

3/С1 138363,81 46,02 0,033 41,02 0,030 

4/С1 138363,81 11,99 0,009 3,10 0,002 

5/С1 138363,81 6,09 0,004 0,00 0,000 

6/С1 138363,81 4,15 0,003 0,00 0,000 

7/С1 138363,81 4,31 0,003 1,09 0,001 

8/С1 138363,81 7,69 0,006 3,31 0,002 

9/С1 138363,81 4,69 0,003 4,69 0,003 

1/Ов1 138363,81 6,27 0,005 0,00 0,000 

1/Од1 138363,81 7,40 0,005 6,67 0,005 

1/Тгп1 138363,81 0,18 < 0.001 0,18 < 0.001 

2/Тгп1 138363,81 0,11 < 0.001 0,11 < 0.001 

3/Тгп1 138363,81 0,13 < 0.001 0,13 < 0.001 

4/Тгп1 138363,81 0,10 < 0.001 0,10 < 0.001 

5/Тгп1 138363,81 0,26 < 0.001 0,26 < 0.001 

1/Ок1 138363,81 3,10 0,002 3,10 0,002 

Землище с. Бабинци 

1/С1 138363,81 26,88 0,019 0,00 0,000 

2/С1 138363,81 2,01 0,001 2,01 0,001 

3/С1 138363,81 1,28 < 0.001 1,28 < 0.001 

4/С1 138363,81 1,55 0,001 0,00 0,000 

1/Ов1  2,05 0,001 2,05 0,001 

Землище с. Глогово 

3/Ов1 138363,81 19,79 0,014 0,00 0,000 

2/Ов1 138363,81 29,75 0,021 24,00 0,017 

1/Ов1 138363,81 12,76 0,009 12,76 0,009 

1/Од1 138363,81 3,09 0,002 0,00 0,000 

ОБЩО 138363,81 734,51 0,53 382,37 0,28 

 

Очакван ефект от прилагане на предложените мерки и алтернатива на 

ОУП за намаляване на отрицателното въздействие върху структурата и 

функциите от реализиране на ОУП върху защитената зона 

 
Таблица 113 Очакван ефект от прилагане на предложените мерки 

 

 

Защитена зона 

 

Площ на 

защитената 

зона (ha) 

 

 

Площ (ha) и процент (%) на 

засегнатата защитена зона 

  

Площ  и процент  на 

засегнатата площ в 

защитената зона след 

прилагане на алтернативата  

ha % ha % 

BG0001493 138363.8244 973.925 0.70 621.785 0.4 
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Засегната площ от защитената зона с прилагане на проекта за ОУП на община 

Тетевен и включените устройствени зони възлиза на 734.510 ha. Тази  площ заедно с 

установените площи от инвестиционни предложения в зоната от съседни общини 

239.415 ha нараства на 973.925 ha, което представлява 0.7% от територията на 

защитената зона. С прилагане на алтернативата на ОУП засегнатата площ от 

защитената зона, заедно с инвестиционните предложения от територията на съседни 

общини достига 621.785 ha или 0.4% от площта на зоната. Алтернативният вариант 

намалява засегнатата територия на зоната и изпълнява Директива 92/43ЕЕС и е по-

благоприятен за зоната. Препоръчва се реализирането на предложения алтернативен 

вариант на ОУП на община Тетевен. Препоръчва се реализирането на предложения 

алтернативен вариант на ОУП на община Тетевен. 

 
Таблица 114 Сравнителен анализ на степените на въздействие на ОУП и на алтернативния 

вариант  на ОУП  върху природните местообитания  в защитената зона 

 

Природно 

местообитание 

Площ на 

местообитани

ето в 

защитената 

зона (ha) 

 

Площ и процент на 

засегнатото местообитание в 

защитена зона  (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатото местообитание в 

защитената зона след 

прилагане на мерките и 

алтернативния ОУП 

ha % ha % 

6430 430,84 39.47 9.1 4.19 0.97 

6510 1012,51 31,61 3.1 1.66 0.16 

Общо - 71.08 6.1 5.85  0.56 

При изпълнение на проекта за ОУП на община Тетевен се засягат два типа 

природни местообитания в защитената зона. И при двете природни местообитания се 

очаква фрагментиране и влошаване на природозащитния статус. 

При реализиране на алтернативния вариант на ОУП засегнатата площ  е 

значително по-малка  и природозащитното състояние на двете природни местообитания 

ще остане непроменено. Препоръчва се реализиране на алтернативния вариант на 

ОУП. 
Таблица 115 Сравнителен анализ на степените на въздействие на проекта за ОУП и на 

алтернативния вариант на ОУП върху безгръбначните в защитената зона 

 

Вид 

Площ на 

местообитани

ето в 

защитената 

зона (ha) 

 

Площ и процент на 

засегнатото местообитание в 

защитена зона  (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатото местообитание в 

защитената зона след 

прилагане на мярката и 

алтернативния ОУП 

ha % ha % 

Euphydryas 

aurinia 

12746,82 502.97 3.9 360.05 2.6 

Lycaena dispar 4510,51 81.05 1.8 64.28 1.4 

Сравнителният анализ за очакваните въздействия при оценяване  проект за ОУП 

и алтернативния вариант показва, че при реализиране на проекта за ОУП на община 

Тетевен ще бъдат засегнати два вида безгръбначни животни в защитената зона, като 

тяхното природозащитното състояние ще се влоши. Алтернативният вариант на ОУП  

показва, че  въздействието върху безгръбначните е по-малко от това при проекта за 

ОУП на община Тетевен. В случая се препоръчва изпълнението на алтернативния 

вариант на ОУП. 

Таблица 116 Сравнителен анализ на степените на въздействие на проекта за ОУП и на 

алтернативния вариант на ОУП върху влечугите  в защитената зона 

 

Вид 

Площ на 

местообитани

ето в 

Площ и процент на 

засегнатото местообитание в 

защитена зона  (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатото местообитание в 

защитената зона след 
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защитената 

зона (ha) 

 

прилагане на мярката и 

алтернативния ОУП 

ha % ha % 

Emys orbicularis 

orbicularis 

7498,07 108.12  1.4 88.43 1.17 

Eurotestudo 

hermanni 

boettgeri 

 

6889,05 

 

81.72 

 

 1.2 

 

69.07 

 

1.00 

Сравнителният анализ за очакваните въздействия върху  влечугите  при 

оценяваните проекти за ОУП и алтернативен вариант показва, че при реализиране на 

представения проект за ОУП въздействието по всички фактори е по-високо от това при 

алтернативата на ОУП. Препоръчва се изпълнените на алтернативния вариант на 

ОУП. 

 

Таблица 117 Сравнителен анализ на степените на въздействие на проекта за ОУП и на 

алтернативния вариант на ОУП върху бозайниците  в защитената зона 

 

Вид 

Площ на 

местообитани

ето в 

защитената 

зона (ha) 

 

Площ и процент на 

засегнатото местообитание в 

защитена зона  (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатото местообитание в 

защитената зона след 

прилагане на мярката и 

алтернативния ОУП 

ha % ha % 

Spermophilus 

citellus 

6199,4 144.65 2.3 113.67 1.8 

Сравнителният анализ за очакваните въздействия върху бозайниците при 

оценяваните проекти за ОУП и алтернативен вариант на ОУП показва, че при 

реализиране на представения проект за ОУП въздействието по всички фактори е по-

високо от това при алтернативата за ОУП. Препоръчва се изпълнението на 

алтернативния вариант на ОУП. 
 

Таблица 118 Сравнителен анализ на степените на въздействие на проекта за ОУП и на 

алтернативния вариант на ОУП върху прилепите  в защитената зона 

 

Вид 

Площ на 

местообитани

ето в 

защитената 

зона (ha) 

 

Площ и процент на 

засегнатото местообитание в 

защитена зона  (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатото местообитание в 

защитената зона след 

прилагане на мярката и 

алтернативния ОУП 

ha % ha % 

Myotis myotis 10647,73 181.57 1.7 129.12 1.2 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

23000,42 388.57 1.7 321.49 1.4 

Myotis capaccinii 4948,79 73.91 1.5 57.39 1.1 

Rhinolophus 

hipposideros 

33827,05 447.44  1.3 381.75 1.1 

Myotis blythii 

оxygnathus 

10367,76 240.44 2.3 166.91 1.6 

Rhinolophus 

mehelyi 

7860,00- ловно 411.08  5.2 354.57 4.5 

Rhinolophus 

blasii 

4878,99 73.90 1.5  0 0 

Rhinolophus 

еuryale 

4876,35  70.38  1.4 56.15 1.5 

Myotis 

emarginatus 

13723,81 161.80 1.2 135.24 0.98 
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Сравнителният анализ на въздействие на предложения проект за ОУП на община 

Тетевен ще окаже значително въздействие върху два типа природни местообитания- 

6430 и 6510 и върху два вида безгръбначни животни - Euphydryas aurinia и Lycaena dispar, 

предмет на опазване в защитената зона, в сравнение с предложения вариант за ОУП, 

който ще има смекчаващо въздействие върху природните местообитания и в известна 

степен върху местообитанията на двата вида безгръбначни животни на територията 

на защитената зона. Алтернативният вариант на ОУП  дава възможност да се смекчи 

негативното въздействие върху потенциални и ловни местообитания на прилепите, 

предмет на опазване в зоната. Прилагането на смекчаващите мерки, включени в 

алтернативния вариант на ОУП,  намаляват значителните въздействия върху предмета 

на опазване на защитената зона, докато проекта за ОУП, поради по-големите засегнати 

площи намаляването на въздействието е ограничено. Това дава основание да се 

препоръча изпълнението на алтернативния вариант на ОУП на община Тетевен.  

 

BG0002109 Васильовска планина 

В резултат от прилагане на смекчаващите мерки и алтернативния вариант на ОУП 

на община Тетевен, засегнатите площи от защитената зона значително се намаляват, 

което прави алтернативния ОУП съвместим с директива 92/43ЕЕС. 

Таблица 119 Резултат от прилагане на смекчаващите мерки и алтернативния вариант на ОУП на 

община Тетевен 

 

Устройствена 

зона 

  

Площ на 

защитената 

зона (ha) 

 

 

Площ (ha) и процент 

(%) 

на засегнатата 

защитена зона  

Площ  и процент  на 

засегнатата площ в 

защитената зона след 

прилагане на мярката в 

предложния 

алтернативен вариант 

на ОУП (ha) 

 

 ha % ha % 

 Землище с. Бабинци 

1/С1  45472,79 26,88 0,059 0,00 0,000 

2/С1  45472,79 2,01 0,004 2,01 0,004 

3/С1  45472,79 1,28 0,003 1,28 0,003 

4/С1  45472,79 4,97 0,011 0,00 0,000 

1/Ов1  45472,79 2,05 0,004 2,05 0,004 

 Землище с. Български извор 

1/С1  45472,79 10,55 0,023 5,73 0,012 

1/Смф1  45472,79 8,94 0,020 4,37 0,010 

2/Смф1  45472,79 9,69 0,021 7,43 0,016 

4/С1  45472,79 54,00 0,120 10,85 0,024 

1/Тгп1  45472,79 0,99 0,002 0,99 0,002 

2/Тгп1  45472,79 0,0003 < 0.001 0,0003 < 0.001 

 Землище с. Малка Желязна 

1/С1  45472,79 22,26 0,049 6,28 0,014 

2/С1  45472,79 32,32 0,071 32,32 0,071 

3/С1  45472,79 1,17 0,002 1,17 0,002 

 Землище с. Глогово 

3/Ов1  45472,79 19,79 0,043 0,00 0,000 

1/Од1  45472,79 3,09 0,007 0,00 0,000 

1/С1  45472,79 32,32 0,071 32,32 0,071 

2/С1  45472,79 17,46 0,039 12,27 0,027 
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3/С1  45472,79 1,08 0,002 0,00 0,000 

1/Ов1  45472,79 33,13 0,072 33,13 0,072 

2/Ов1  45472,79 29,75 0,065 26,08 0,058 

 Землище с. Галата 

1/С1  45472,79 14,23 0,031 9,77 0,021 

2/С1  45472,79 36,20 0,080 27,31 0,060 

3/С1  45472,79 10,46 0,023 10,46 0,023 

 Землище гр. Тетевен 

7/Ов1  45472,79 6,69 0,015 0,00 0,000 

3/Ов1  45472,79 13,78 0,030 10,33 0,022 

1/Ов1  45472,79 1,16 0,003 1,16 0,003 

4/Ов1  45472,79 13,45 0,030 13,45 0,030 

5/Ов1  45472,79 0,93 0,002 0,93 0,002 

6/Ов1  45472,79 1,46 0,003 1,46 0,003 

1/С1  45472,79 1,08 0,002 1,08 0,002 

2/С1  45472,79 0,72 0,002 0,72 0,002 

9/С1  45472,79 7,07 0,016 7,07 0,016 

10/С1  45472,79 0,42 0,001 0,42 0,001 

3/Ок1  45472,79 2,09 0,005 2,09 0,005 

1/Смф1  45472,79 2,92 0,006 2,92 0,006 

1/Тгп1  45472,79 0,95 0,002 0,95 0,002 

12/С1  45472,79 8,94 0,020 6,50 0,014 

 Землище с. Гложене 

1/Ов1  45472,79 77,00 0,169 77,00 0,169 

3/Ов1  45472,79 12,93 0,028 12,93 0,028 

4/Ов1  45472,79 3,02 0,007 3,02 0,007 

1/С1  45472,79 3,74 0,008 3,74 0,008 

3/С1  45472,79 3,15 0,007 3,15 0,007 

5/С1  45472,79 2,86 0,006 2,86 0,006 

6/С1  45472,79 1,64 0,004 1,64 0,004 

7/С1  45472,79 4,30 0,009 4,30 0,009 

1/Смф1  45472,79 2,26 0,005 2,26 0,005 

 Землище с. Голям извор 

5/С1  45472,79 1,44 0,003 1,44 0,003 

 Землище с. Градежница 

1/С1  45472,79 0,28 0,001 0,28 0,001 

2/С1  45472,79 46,09 0,101 46,09 0,101 

3/С1  45472,79 3,60 0,008 3,60 0,008 

4/С1  45472,79 15,08 0,033 15,08 0,033 

1/Пп1  45472,79 2,12 0,005 2,12 0,005 

1/Тгп1  45472,79 1,45 0,003 1,45 0,003 

2/Тгп1  45472,79 0,44 0,001 0,44 0,001 

Общо:  45472,79 617,69 1,36 456,30 1,00 

 

Очакван ефект от прилагане на предложените мерки и алтернатива на 

ОУП за намаляване на отрицателното въздействие върху структурата и 

функциите от реализиране на ОУП върху защитената зона 

Таблица 120 Очакван ефект от прилагане на предложените мерки и алтернативи 

 

 

Защитена 

зона 

  

Площ на 

защитената 

зона (ha) 

 

 

Площ и процент на 

засегнатата защитена 

зона 

 (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатата площ в 

защитената зона след 

прилагане на 

алтернативата (ha) 

 ha % ha % 

BG0002109  45472.7881 648.678 1.42 487.288 1.07 
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Засегната площ на защитената зона с прилагане на проекта за ОУП на община Тетевен и 

включените устройствени зони възлиза на 617.690 ha. Тази  площ заедно с установените 

засегнати площи от инвестиционни предложения в зоната от съседни общини 30.988 ha 

нараства на 648.678 ha, което представлява 1.42% от територията на защитената зона и не 

изпълнява изискванията на Директива 92/43/ЕЕС.  С прилагане на алтернатива на ОУП 

засегнатата площ от защитената зона  е 487.288 ha или 1.07% от територията на зоната. 

Алтернативният вариант на ОУП на община Тетевен изпълнява Директива 92/43/ЕЕС и е по-

благоприятен за зоната. Препоръчва се реализирането на предложения алтернативен 

вариант на ОУП на община Тетевен. 

Таблица 121 Сравнителен анализ на степените на въздействие на проекта за ОУП и алтернативния 

вариант върху птиците в защитената зона 

Тип въздействие ОУП Алтернатива 

Загуба на местообитания 2 1 

Фрагментация на местообитания 0 0 

Прекъсване на биокоридори 0 0 

Безпокойство 2 1 

Смъртност 1 0 

* 0 – без въздействие, 1 – незначително въздействие, 2 – средно въздействие 

Направеният сравнителен анализ при оценявания на проекта за ОУП на община 

Тетевен и предложения алтернативен вариант показва, че при практическото 

реализиране на алтернативата на проекта за ОУП, очакваните въздействия върху 

птиците ще бъдат  по-малки от тези при представения проект за ОУП. Препоръчва се 

реализирането на алтернативата на проекта за ОУП на община Тетевен. 

 

Защитена зона BG0002128 Централен Балкан - Буфер 

В резултат от прилагане на смекчаващите мерки и алтернативния вариант на ОУП 

на община Тетевен, засегнатите площи от защитената зона значително се намаляват, 

което прави алтернативния ОУП съвместим с директива 92/43ЕЕС. 

 
Таблица 122 Резултат от прилагане на смекчаващите мерки 

 

 

Устройствена 

зона 

  

Площ на 

защитената 

зона (ha) 

 

 

Площ и процент на 

засегнатата защитена 

зона (ha) 

 

Площ  и процент  на 

засегнатата площ в 

защитената зона след 

прилагане на мярката в 

алтернативата на ОУП 

(ha) 

 

 ha % ha % 

 Землище гр. Тетевен 

3/Од1  72021,4 3,72 0,005 3,09 0,004 

6/С1  72021,4 0,07 < 0,001 0,07 < 0,001 

10/С1  72021,4 0,0049 < 0,001 0,0049 < 0,001 

11/С1  72021,4 2,61 0,004 2,61 0,004 

13/С1  72021,4 9,28 0,013 8,57 0,012 

4/Ок1  72021,4 18,45 0,026 1,89 0,003 

8/Ов1  72021,4 6,58 0,009 3,75 0,005 

4/Жм1  72021,4 2,04 0,003 2,04 0,003 

5/Жм1  72021,4 0,35 < 0,001 0,35 < 0,001 

1/Оз1  72021,4 15,43 0,021 15,43 0,021 

 Землище с. Рибарица 

1/Ов1  72021,4 23,53 0,033 9,28 0,013 

2/Ов1  72021,4 7,04 0,010 7,04 0,010 
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3/Ов1  72021,4 40,36 0,056 16,80 0,023 

4/Ов1  72021,4 29,11 0,040 29,11 0,040 

1/Ок1  72021,4 11,48 0,016 0,00 0,000 

2/Ок1  72021,4 7,59 0,011 0,00 0,000 

3/Ок1  72021,4 30,66 0,043 24,16 0,034 

4/Ок1  72021,4 34,98 0,049 33,19 0,046 

5/Ок1  72021,4 13,96 0,020 13,96 0,020 

6/Ок1  72021,4 25,50 0,035 15,53 0,022 

7/Ок1  72021,4 8,08 0,011 5,26 0,007 

1/Оо1  72021,4 5,95 0,008 0,00 0,000 

1/С1  72021,4 0,15 0,001 0,00 0,000 

2/С1  72021,4 1,17 0,002 1,17 0,002 

3/С1  72021,4 0,48 0,001 0,48 0,001 

4/С1  72021,4 3,41 0,005 3,41 0,005 

5/С1  72021,4 0,44 0,001 0,44 0,001 

6/С1  72021,4 5,35 0,007 5,35 0,007 

7/С1  72021,4 0,16 0,001 0,00 0,000 

1/Тгп1  72021,4 0,65 < 0.001 0,65 < 0.001 

2/Тгп1  72021,4 1,12 0,001 1,12 0,001 

1/Жм1  72021,4 0,51 < 0.001 0,51 < 0.001 

 Землище с. Васильово 

1/С1  72021,4 1,42 0,002 0,00 0,000 

3/С1  72021,4 0,28 < 0.001 0,28 < 0.001 

4/С1  72021,4 0,65 < 0.001 0,65 < 0.001 

 Землище с. Дивчовото 

1/С1  72021,4 1,17 0,002 0,00 0,000 

2/С1  72021,4 10,97 0,015 2,74 0,004 

3/С1  72021,4 0,92 0,001 0,92 0,001 

4/С1  72021,4 6,98 0,010 2,92 0,004 

5/С1  72021,4 22,65 0,031 22,65 0,031 

6/С1  72021,4 2,63 0,004 0,00 0,000 

7/С1  72021,4 1,29 0,002 1,29 0,002 

1/Ов1  72021,4 13,17 0,018 12,00 0,017 

 Землище с. Черни Вит 

1/С1  72021,4 4,78 0,006 4,78 0,006 

2/С1  72021,4 4,30 0,006 0,22 0,000 

3/С1  72021,4 46,02 0,064 41,47 0,058 

4/С1  72021,4 11,99 0,017 4,45 0,006 

5/С1  72021,4 6,09 0,008 0,00 0,000 

6/С1  72021,4 4,15 0,006 0,00 0,000 

7/С1  72021,4 4,18 0,006 1,03 0,001 

8/С1  72021,4 3,87 0,005 0,53 0,001 

9/С1  72021,4 4,14 0,06 4,14 0,06 

1/Ов1  72021,4 6,27 0,009 0,00 0,000 

1/Ок1  72021,4 3,06 0,004 3,06 0,004 

1/Тгп1  72021,4 0,18 < 0.001 0,18 < 0.001 

2/Тгп1  72021,4 0,11 < 0.001 0,11 < 0.001 

3/Тгп1  72021,4 0,13 < 0.001 0,13 < 0.001 

5/Тгп1  72021,4 0,26 < 0.001 0,26 < 0.001 

Общо:  72021,4 471,87 0,65 309,07 0,043 

 

Очакван ефект от прилагане на предложените мерки и алтернатива на 

ОУП за намаляване на отрицателното въздействие върху структурата и 

функциите от реализиране на ОУП върху защитената зона 

 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

440 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

Таблица 123 Очакван ефект от прилагане на предложените мерки и алтернатива 

 

 

Защитена зона 

 

Площ на 

защитената 

зона (ha) 

 

 

Площ и процент на 

засегнатата защитена зона 

 (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатата площ в 

защитената зона след 

прилагане на алтернативата 

(ha) 

ha % ha % 

BG0002128 72021.4029 667.687 0.92 504.887 0.70 

 

Засегната площ от защитената зона с прилагане на проекта за ОУП на община 

Тетевен и включените устройствени зони възлиза на 471.870 ha. Тази  площ заедно с 

установените засегнати площи от инвестиционни предложения в зоната от съседни 

общини 195.817 ha нараства на 667.687 ha.  С прилагане на алтернативата на ОУП 

засегнатата площ от защитената зона  намалява до 504. 887 ha или 0.70% от 

територията на зоната. Алтернативният вариант на ОУП на община Тетевен изпълнява 

Директива 92/43/ЕЕС и значително намалява въздействието върху зоната. Препоръчва 

се реализирането на предложения алтернативен вариант на ОУП на община Тетевен. 

Препоръчва се реализирането на предложения алтернативен вариант на ОУП на 

община Тетевен. 

 
Таблица 124 Сравнителен анализ на степените на въздействие на проекта за ОУП и алтернативния 

вариант върху птиците в защитената зона 

Тип въздействие ОУП Алтернатива 

Загуба на местообитания 2 1 

Фрагментация на местообитания 0 0 

Прекъсване на биокоридори 0 0 

Безпокойство 2 1 

Смъртност 1 0 

* 0 – без въздействие, 1 – незначително въздействие, 2 – средно въздействие 

Направеният сравнителен анализ при оценявания проекта за ОУП на община 

Тетевен и предложения алтернативен вариант показва, че при практическото 

реализиране на алтернативата на проекта за ОУП, очакваните въздействия върху 

птиците и техните местообитания и трофична база  ще бъдат  по-малки от тези при 

представения проект за ОУП. Препоръчва се реализирането на алтернативата на 

проекта за ОУП на община Тетевен. 

Заключение: При оценяване на така предложения и  препоръчан в ДОСВ 

алтернативен вариант на ОУПО Тетевен, цялостното въздействие на плана е 

значително по-благоприятно както  върху околната среда, така  и за здравето на 

населението в общината. 

9  Описание на необходимите мерки във връзка с 

наблюдението по време на прилагането на плана  

Описанието на необходимите мерки за наблюдение и индикатори за наблюдение 

и контрол на въздействията при прилагането на ОУП на община Тетевен, срокове и 

отговорници са представени в текст и  таблично (Таблица № 124). 

Предложените мерки за наблюдение и контрол при прилагане на плана са  

следните: 

1.  Община Тетевен  поема ангажимента да изготвя годишен доклад по 

наблюдението и контрола при прилагането на Общ устройствен план на Община 

Тетевен, включително мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-
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пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от 

осъществяването на ОУП, който да представя в РИОСВ - Плевен не по-късно от 1 май 

на всяка следваща година. 

2.  Докладът по наблюдение и контрол на въздействието върху околната 

среда в резултат от прилагането на Общ устройствен план на Община Тетевен, ще бъде 

включен като неразделна част от Годишен доклад за изпълнението на ОУП, съгласно 

чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията. 

3. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при 

прилагането на Общ устройствен план на Община Тетевен да се извършва въз основа 

на следните мерки и индикатори. 

 
Таблица 125 Предложени мерки за наблюдение и контрол при прилагане на плана 

Мерки по наблюденне и контрол Срок за въвеждане 

на мярката и за 

нейното 

изпълнение 

Индикатори Отговорен орган  

за изпълнение 

1, 1. Да се прилагат мерките за наблюдение, 

предвидени в актуализирана Програма за 

опазване на околната среда (ПООС) на 

Община Тетевен  2014 - 2020 г. 

Постоянен 

Годишен 

отчет по 

изпълнение 

на ПООС 

Община Тетевен   

2. 2. Да се прилагат мерките за наблюдение, 

предвидени в актуализираната Програма 

за управление на дейностите по 

отпадъците 2016 - 2020 г., на Община 

Тетевен, която е неразделна част от ПООС 

на Община Тетевен 

Постоянен 

Годишен 

отчет по 

изпълнение 

на ПУДО 

Община 

Тетевен 

3. 3. Ежегодно Община  Тетевен  да 

информира писмено РИОСВ - Плевен за 

издадените разрешения за строеж и 

разрешения за ползване, в рамките на 

доклада по наблюдение и контрол. 

Постоянен 

Бр. изпратени 

информации 

в РИОСВ 

(списък с 

обекти) 

Община 

Тетевен 

5 4. Одобряване и/или разрешаване 

реализацията на бъдещи инвестиционни 

намерения (инвестиционни предложения 

по приложения № 1 и № 2 от ЗООС, и 

свързани с тяхното развитие планове или 

програми), да става след провеждане на 

процедурите по глава шеста от ЗООС и 

при спазване изискванията на глава седма, 

раздел 1 и раздел II на същия закон; 

Съгласувателни процедури, освен по реда 

на ЗООС да се извършват и по реда на 

ЗБР. 

Постоянен 
 

Издадени 

решения или 

становища по 

глава шеста 

от ЗООС 

Община 

Тетевен 

8.   5. Резултатите от приложените мерки (вкл. 

в ДОСВ и ДЕО) за предотвратяване, 

намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на неблагоприятните 

последствия, да се включат в годишния 

доклад по наблюдението и контрола при 

прилагането на Общ устройствен план на 

Община  Тетевен. 

Ежегодно 

Изготвяне на  

годишен 

доклад по 

изпълнение 

на мерките 

Община 

Тетевен 
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4. 6. При констатирани неблагоприятни 

последствия върху околната среда да се 

предложат и предприемат своевременни 

мерки за възможното им отстраняване. 

Постоянен 
Незабавна 

реакция 

Община 

Тетевен 

 

 

10  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общият устройствен план на община Тетевен е разработен в съответствие с 

изискванията на Закона за устройство на територията и действащата в страната 

нормативна база и отговаря на приоритетите, заложени в съответните национални 

стратегически документи. Всички  предложения, мнения и препоръки в резултат на 

проведените консултации,  трябва и ще бъдат отразени в Окончателния вариант на 

ОУПО. Заложените показатели осигуряват устойчиво развитие на общината.  

Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените прогнози в 

настоящия доклад за екологична оценка, се налага следното заключение: 

В своята цялост, ОУПО Тетевен създава условия за постепенно подобряване на 

състоянието на средата, (най-вече, там където съществуват в момента проблеми) и на 

качеството на живот, като  осигурява условия за устойчив характер на развитието на 

територията на общината и землищата на населените места, при изпълнение 

предложените мерките за минимизиране на отрицателните въздействия върху 

компоненти на околната среда.  

Реализацията на Общия устройствен план на община Тетевен, ще окаже трайно 

във времето, основно положително въздействие върху компонентите на околната среда 

и здравето на населението. Въз основа гореизложеното, колективът от експерти 

изготвили екологичната оценка, предлага на Екологичния експертен съвет при РИОСВ 

- Плевен да даде положително становище по ЕО на ОУП на община Тетевен, с което ще 

се даде ход на по- нататъшното му процедиране. 

11 Информация за използваните методики за прогноза и 

оценка на въздействието върху околната среда 

Екологичната оценка е извършена в съответствие с действащото европейско и 

българско законодателство. Спазени са изискванията на Наредбата за ЕО. Взети са 

предвид всички изказани становища, мнения и препоръки от компетентните органи при 

проведените консултации по време на изготвяне, както при Задание за обхват и 

съдържание на ДЕО, така и при Доклада за екологична оценка на ОУПО Тетевен.  

При изготвяне на екологичната оценка са използвани методите посочени в:  

 Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България; 

 Други указания и методики на европейската комисия за стратегическа 

екологична оценка. 

Общите методики за изследване, прогноза и оценка на околната среда при 

изготвяне на екологична оценка включват:  

 Документален анализ – действащи нормативни документи, документи на 

ЕС относно регионално развитие, архивни документи, национални 

стратегии, планове и програми, графични материали и др.; 

 Комплексен анализ – на природни, културни, социално-икономически и 

екологични фактори на въздействия върху околната среда; 

 Експертна оценка на потенциала на територията и наличните ресурси;  



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

443 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

При извършване на оценката и прогнозата за въздействие върху околната средав  

доклада са използвани: 

 Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на 

вредни вещества във въздуха – Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на ИАОС; 

 Методика за определяне на емисиите на вредни вещества от превозни 

средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, 

утвърдена със Заповед №РД-994/04.08.2003г. на МОСВ; 

 Програма за за опазване на околната среда на община Тетевен 2014-2020 

г. 

 За определянето на повърхностните и подземни водните тела и водни 

обекти и състоянията им е използвана наличната информация на 

страницата на БДДР „План за управление на речните басейни на 

Дунавски район”2016-2021 г.; 

 За определяне на райони със значителен риск от наводнения е използвана 

информацията от страницата на БДДР „План за управление на риска от 

наводнения на Дунавски район 2014-2021 г.“; 

 Определяне качествата на земеделските земи на разглежданата територия 

е извършено съгласно „Оценка на земеделски земи в България” (проф. М. 

Пенков, 1995); 

За определяне състоянието на биологичното разнообразие; 

 При разработването на ЕО се прави преглед на съществуващите 

източници на информация за флората и растителността (научни 

публикации, провеждани експертизи, снимки, карти, национални и 

международни нормативни документи и др. информационни източници 

свързани с рационалното ползване и опазване на растителните ресурси и 

биологичното разнообразие). Анализират се публикуваните материали за 

състоянието на флората и растителността в територията, която е обект на 

въздействие на инвестиционното предложение.; 

 Таксономичната принадлежност и географското разпространение на 

растенията се определя по Флора на България ( т. І-ХI, 1962 – 2012), 

Определител на висшите растения в България (Кожухаров и др. 1992), 

Конспект на висшата флора на България (Асьов и др. 2002) и „Конспект 

на висшата флора на България. Хорология и флорни елементи” (Асьов и 

др. 2012). Синтаксономичната принадлежност на растителните 

съобщества се определя по Конспект на растителните съобщества в 

България (Апостолова И, Славова, 1997) и публикации за синтаксони в 

различни райони на страната след 1995 г.; 

  Описанието и характеристиката на растителността в района е съгласно 

монографиите: Бондев, И., 1991. Растителността на България. Ун. изд. 

“Св. Кл. Охридски”, 186 с.; Бондев, 1997. Геоботаническо райониране. В: 

География на България. Акад. издателство “Проф. М. Дринов”и 

Класификационна схема на типовете горски месторастения в република 

България, 2011 г. 

 Ландшафтът е характеризиран съгласно: Петров, П.В.  1974. Физико-

географическое районирование Народной республики Болгарии на 

ландшафтной типологической основе;  Диссертация. М.-С.; Петров, П. 

1979. Класификационна система на ландшафтите в България. – Год. СУ, 

ГГФ, кн.2-География,т.70 

Във връзка с местообитанията при разработването на ДЕО се прави преглед на 

съществуващите източници на информация за състоянието на основните типове 
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местообитания, на екосистемите и екосистемното разнообразие в проучвания район 

(научни публикации, земеустройствени и лесоустройствени проекти, провеждани 

експертизи, снимки, карти, национални и международни нормативни документи и 

други информационни източници, свързани с рационалното ползване и опазване на 

екосистемите и екосистемното разнообразие). Анализират се публикуваните материали 

за състоянието на отделните компоненти на екосистемите и се провеждат теренни 

проучвания за оценка на състоянието в чувствителните местообитания.  

Данни за състоянието на местообитанията и целевите видове в защитените зони 

са ползвани от сайта на МОСВ, Информационна система за защитените зони от 

екологична мрежа Натура 2000 в България, проект: „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I", 

http://natura2000.moew.government.bg/. Направените анализи и изводи са в съответствие 

с изискванията на Директивите на Европейския съюз, на всички международни 

конвенции, по които Република България е страна и хармонизираното българско 

законодателство.  

Използвани са основни методически ръководства на Европейската комисия за 

прилагане на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, Препоръки и ръководства на Постоянния комитет на 

Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания (Бернската конвенция) като: 

 Управление на обектите от НАТУРА 2000 – Ръководство за тълкуване на 

чл. 6 от Директива 92/43/ЕИО; 

  Оценка на планове и проекти, значително засягащи Натура 2000 места - 

Методическо ръководство по разпоредбите на чл.6 (3) и (4) на 

Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО; 

  Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в 

България. Второ, преработено и допълнено издание; 

  Прилепите: Методика за изготвяне на оценка за въздействието върху 

околната среда и оценка за съвместимост (Наръчник за възложители и 

експерти в областта на околната среда). 
 
 

 

 

12 Становища и мнения на засегната общественост, на 

компетентните органи за вземане на решение по ЕО и 

други специализирани ведомства и специалисти в резултат 

на проведените консултации 

 

Извършени са консултации, съгласно изготвената схема за консултации. 

Получените мнения, становища и препоръки от Експлоатационните дружества (ВиК – 

АД гр. Ловеч, ЧЕЗ Разпределение България АД, Изпълнителна агенция „Електронни 

съобщителни мрежи и информационни системи“), Електроенергиен системен оператор, 

НЕК ЕАД, Телекомуникационни компании („Българска телекомуникационна 

компания” АД, „Теленор България” ЕАД, „Мобилтел” ЕАД), РИОСВ – Плевен, РЗИ – 

Ловеч, БДДР –  Плевен, РИМ – Ловеч (НИНКН – София), Областно пътно управление – 

Ловеч, НПО  и др. юридически и физически лица ще бъдат взети под внимание при 

разработване на Доклада за ЕО на ОУП на община Тетевен.  
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12.1 Справка за извършените  консултации по чл.19 и чл.19 а от 

Наредбата за екологична оценка (ЕО) 

Всички получени мнения, становища и препоръки на изработеното задание на 

окончателен вариант на ОУПО Тетевен са представени в Справка за извършване на 

консултации.  

За сведение, предлагаме на вниманието Ви и справката за проведените 

консултации на предварителния вариант на предварителния проект на ОУПО 

Тетевен през 2016 г.  

Последва преработването на проекта, след като бяха представени множество 

възражения от обществеността при проведеното обществено обсъждане на 

предварителния проект на ОУПО Тетевен през 2016 г.  за включване на нови имоти  в 

предвижданията на проекта.  Във връзка с това, Ръководството на общината реши да 

бъдат уважени възраженията, да се допълни плана с предложенията от общественото 

обсъждане, т.е. да се  разработи т.н.  Окончателен  вариант на предварителния 

проект на ОУПО.  

За изработеното задание на окончателния вариант на предварителния 

проект за ОУПО Тетевен са проведени консултации, като е представена актуална 

справка за извършените консултации през 2017 г.  
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Справка за извършените консултации по чл. 19 и чл.19а от Наредбата за ЕО  с обществеността, заинтересувани органи и трети 

лица в процеса изработване на задание за съдържание и обхват на ДЕО на ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ВАРИАНТ на  ОБЩ 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН (ОУПО ТЕТЕВЕН)  през 2016 г. 

Възложител: Община Тетевен 

 
Таблица 126 Справка за извършените консултации по чл. 19 и чл.19а от Наредбата за ЕО  с обществеността, заинтересувани органи и трети лица в 

процеса изработване на задание за съдържание и обхват на ДЕО на предварителния вариант на  Общ устройствен план на община Тетевен 

Ведомство, 

организация, с 

които са проведени 

консултации 

Начин на провеждане Мотиви 

Приети/неприети 

Забележки, препоръки 

или предложения 

Засегната 

общественост 

Писмено информиране: 

- Съобщение № С-

16/27.11.2015 г. на интернет 

страницата на община 

Тетевен 

Обявяване на  Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на 

предварителния проект на общ устройствен план на община Тетевен и провеждане 

на консултации, съгласно чл. 19 и чл. 19а от Наредбата за ЕО на планове/програми. 

Няма постъпили писмени и устни 

становища, мнения,  възражения и 

препоръки в законовия срок. 

Представен е констативен протокол 

от 05.01.2016 г. 

РИОСВ-Плевен 

 

 

 

Писмо с изх. № 2874/9.12.2015 г. 

на РИОСВ-Плевен относно: 

Уведомление по чл. 10, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, 

програми, проекти и 

инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на 

защитените зони (Наредбата за 

ОС) за Общ устройствен план на 

Община Тетевен (предварителен 

проект). 

 

 

 

1.  

 

Във връзка с представено в РИОСВ-Плевен с вх. № 2874/24.11.2015 г. уведомление 

за Общ устройствен план (ОУП) на Община Тетевен, РИОСВ-Плевен  уведомява, 

че община Тетевен  попада в границите на защитени зони(ЗЗ): 

- ВG 0002109 “Васильовска планина”, за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.); 

- BG 0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици, 

включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски 

съвет № 335/2011 г. (ДВ бр. 41/2011 г.), обявена със Заповед № РД-

321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 46 и бр. 47/2013 г.); 

- BG 0000494 „Централен Балкан“, за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД- 559/05.09.2008 г. (ДВ, бр. 84/2008 г.); 

- ВG 0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени 

зони, приети с Решение на Министерски съвет № 802/2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 

г.); 

- ВG 0001036 „Български Извор“, за опазване на природни местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с 

Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.); 

- ВG 0000269 „Пещера Лястовицата“, за опазване на природни местообитания и 

на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с 

Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.); 

- ВG 0000494 „Централен Балкан“, за опазване на природни местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с 

 
 

Документацията е напълно приета 

като информиране. 

Получените писма от РИОСВ-

Плевен са приложени към  задание за 

съдържание и обхват на доклада по 

ЕО. Взети са под внимание всички 

изказани мнения и препоръки в 

становището на РИОСВ-Плевен. 
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Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). 

Планът предвижда и дейности на територията на защитена територия (ЗТ) по 

смисъла на Закона за защитените територии - Национален парк (НП) „Централен 

Балкан“, обявен със Заповед № 843/31.10.1991 г. на МОСВ (ДВ, бр. 93/1991 г.), изм. 

със Заповед № 247/19.07.1999 г. (ДВ, бр. 67/1999 г.) на МОСВ и Заповед за 

прекатегоризация №396/15.10.1999 г. (ДВ, бр. 44/2000 г.). 

На основание чл. 2, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обп., ДВ. бр. 

73/11.09.2007 г., изм. и дои. ДВбр.81/15.10.2010 г., ДВ бр. 3/2011 г., ДВ бр. 94/2012 

г. ), ни уведомява, че необходимо да се представи в РИОСВ – Плевен: 

- Цифрови модели на всички устройствени зони и територии с общо 

предназначение (граници на всички устройствени зони), предвидени в 

ОУП; 

- Информация само в урбанизирани територии ли се предвижда режим за 

устройството на територии с общо предназначение, чрез устройствени 

зони. 

 

 

Басейнова диреция 

„Дунавски район“ - 

Плевен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Становище с изх. № 

2939/07.12.2015 г. на  БДДР – 

Плевен относно консултации по 

предоставено Задание за обхват 

и съдържание на Доклад за 

екологична оценка (ЕО) на 

проект Общ устройствен план 

(ОУП) на община Тетевен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски 

район“ (БДДР) гр. Плевен  писмо, с наш вх. № 2939/23.11.2015г за становище 

относно Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на 

проект за Общ устройствен план на Община Тетевен, становището на БДДР е 

следното:   

1. При описание на основните цели на плана и връзки с други планове и 

програми, към стратегическите документи, които имат отношение към 

Общият устройствен план (ОУП) на общината да се отразят План за 

управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2010-2015г. и 

План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2010 - 2015 г. в 

Дунавски 

район е утвърден със Заповед № РД-293/22.03.2010 г. на министъра на околната 

среда и водите. Основна цел на плана е „Устойчиво ползване на водните ресурси, 

предотвратяване влошаването на състоянието им и постигане на добро състояние 

на всички води до 2015 година“. В ПУРБ е залегнал принципа за опазване на 

повърхностните и подземните води от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел 

поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна 

околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и 

предотвратяване на стопански щети. 

- План за управление на риска от наводнения се изготвя от БД, съгласно 

изискванията на Директива 2007/60/ЕС и Закона за водите (ЗВ) - Глава девета 

„Защита от вредното въздействие на водите“. Основните етапи при разработвано 

му са: Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) и определяне на 

Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН); Изготвяне на 

карти на заплаха и на риска от наводнения; Изготвяне на Програма от мерки за 

 

 

 
Възложителят на ОУПО Тетевен 

приема за сведение и изпълнение на 

посочените препоръки и взема под 

внимание подадената информация, 

която ще се отрази с докладите по 

ЕО и ОСВ. 
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управление на риска от наводнения; Срокът за изготвяне на ПУРН е декември 

2015г. Към настоящия момент БД са приключили изготвянето на ПОРН и със 

Заповед на министъра на МОСВ са утвърдени РЗПРН. Задачата на ПОРН е на база 

наличната информация за минали наводнения да се извърши оценка на 

потенциалния бъдещ риск от наводнения по отношение на човешкото здраве, 

стопанската дейност, околната среда и културно - историческото наследство. За 

РЗПРН предстои детайлно картиране и оценка на риска от наводнения. 

2. При описанието, анализа и въздействието върху повърхностните и 

подземните води при изготвяне на ЕО на ОУП на общината да се вземе 

предвид предоставена Ви информация по отношение на ПУРБ и ПОРН. 

3. Да се вземат предвид забраните и ограниченията в Закона за водите във 

връзка с използването на водните обекти и превенцията по отношение на  

защитата от наводнения при прилагане на ОУП. 

 Чл. 143. За защита от вредното въздействие на водите се забранява: 

1. нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и 

крайбрежните заливаеми ивици; 

3.използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; 

4. извършването на строежи над покритите речни участъци; 

5.съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха 

увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. 

 Чл. 146. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Забранява се 

разполагането на жилищни и вилни сгради и стопански постройки в 

заливаемите тераси на реките и сервитута на хидротехническите 

съоръжения. 

БДДР-Плевен ни информира, че в момента се извършват дейности по 

актуализация на ПУРБ за следващия цикъл на управление (2016-2021г), което 

включва и актуализация на характеристиките на района за басейново управление, 

в т.ч. актуализация и на границите на водните тела, което следва да бъде отчетено. 

Министерство на 

здравеопазването, 

РЗИ-Ловеч 

Писмо с изх.№ 3К-04-

4654/07.12.2015г г. на РЗИ-Ловеч 

относно задание, обхват и 

съдържание на Доклад за 

екологична оценка на проект за 

Общ устройствен план на община 

Тетевен  

Във връзка с постъпило писмо до директора на РЗИ-Ловеч с изх. № .№ 3К-04-

4654/07.12.2015г г. относно искането за издаване на Здравно заключение за 

съгласуване на Предварителен проект на Общ устройствен план на община 

Тетевен (ОУП), РЗИ уведомява за следното: 

1. Нормативно основание за издаване на становището: чл.19а от Наредбата 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми. 

2.  Резюме на предложението: 

Инвестиционното предложение е свързано с изработване на общ 

устройствен план на Община Тетевен с цел предлагане на решения за 

създаване на оптимална пространствена и функционална структура за 

развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия 

в хармонично единство на урбанизираните територии със 

съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични 

социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на 

Взети са под внимание здравното 

заключение на РЗИ- Ловеч. 

Подадената информация и 

препоръките ще се отразят при 

изготвянето на докладите по ЕО и 

ОСВ. РЗИ –Ловеч няма възражение 

по така предложеното Задание, 

обхвата и съдържанието на Доклада 

за екологична оценка. 
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обществото и предлагане на възможности за пространствено „вписване” 

на общината в групата от съседни общини в границите на област Ловеч. 

Общият устройствен план на община Тетевен се разработва за цялата 

територия на общината, като обхваща землищата на всички населени 

места, влизащи в границите на общината. 

3. Здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото 

здраве при реализация на инвестиционното намерение. 

В доклада за екологична оценка подробно да се представят изискванията 

на здравното законодателство по отношение на обекти и дейности, 

потенциални замърсители на околната среда и тяхното разположение 

спрямо зоните на рекреация, жилищните зони и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване. В доклада да се представят 

потенциалните вредности върху населението, като се оцени здравният 

риск и се предложат мерки за предотвратяването им. 

4. Заключение: 

РЗИ Ловеч няма забележки по Заданието, обхвата и съдържанието на 

Доклада за екологична оценка по отношение на степента на значимост на 

въздействието и риска за човешкото здраве за горецитираното 

инвестиционно предложение, при изпълнение на горецитираниге 

препоръки. 

Областно пътно 

управление - Ловеч 

Писмо с изх.№ 08-00-

931/09.12.2015 г. на Областно 

пътно управление - Ловеч 

относно задание, обхват и 

съдържание на Доклад за 

екологична оценка на проект за 

Общ устройствен план на община 

Тетевен 

След подробно запознаване с приложеното писмо на магнитен носител „Задание 

за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект за Общ 

устройствен план на Община Тетевен”, Областно пътно управление дава 

следните препоръки, относно частта, отнасяща се за републиканските пътища: 

1. Коректно да бъдат изписани класа и номера на цитираните 

републикански пътища, съгласно Приложение № 1 към Решение на МС 

№945/ 01.12.2004 г. за утвърждаване списъка на републикански пътища. 

Класът на пътя се изписва с римски цифри, а номерът с арабски. Когато 

републиканският път е част от европейски транспортни коридори, то 

европейската му номерация се изписва в скоби, след националната. 

- гр. Тетевен-с.Рибарица-с.Шипково-гр. Троян и с. Гложене-гр. 

Ябланица. Това са два участъка от един и същи републикански път, а 

именно III-358 с наименование, съгласно Решение №945 на МС 

(Троян-Кърнаре-Шипково-Рибарица-Тетевен-Еложене-Ябланица- 

Добревци-(Роман-Златна Панега). 

-  с. Черни Вит по поречието на р. Черни Вит към гр. Етрополе. Този 

участък е част от републикански път III-3701 с наименование 

„Етрополе-Рибарица-Ямна-Черни Вит-(Тетевен- Гложене). 

2. Точно да бъдат отразени дължините на републиканските пътища на 

територията на общината както следва:  

- Първокласна пътна мрежа 11,066 km; 

- Третокласна пътна мрежа 75,838 km;. 

 

Възложителят на ОУПО Тетевен  

взема под внимание съответните 

точки от подадената информация от 

Областно пътно управление - Ловеч, 

която ще се отрази по подобаващ 

начин в заданието за обхват и 

съдържание на ДЕО на ОУПО 

Тетевен. 
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НИНКН 

Писмо с изх.№ 0800-

549/07.12.2015 г. относно 

задание, обхват и съдържание на 

Доклад за екологична оценка на 

проект за Общ устройствен план 

на община Тетевен 

Във връзка с постъпило писмо с изх. № 2970 от 19.11.2015 г. относно искане на 

мнения, препоръки и становища по предложеното задание, НИНКН ни уведомява 

за следното: 

След извършената проверка в ННДА при НИНКН и Автоматизираната 

информационна система “Археологическа карта на България” (АИС „АКБ“) 

установяваме, че територията на община Тетевен, област Ловеч се характеризира 

с много висока наситеност с недвижими културни ценности. 

Специфичните особености на археологическите недвижими културни ценности 

ги определя като най-застрашени при реализацията на инвестиционни намерения 

от всякакъв порядък. До момента в базата данни на АИС „АКБ“, за територията 

на общината са въведени над 200 регистрационни картона за регистрирани 

АНКЦ - единични могили, могилни некрополи, култови обекти, укрепени места, 

селища от различни хронологически периоди, древни пътища и др. Със 

сигурност може да се твърди, че в тази територия съществуват и нерегистрирани 

до момента археологически обекти, притежаващи статут на недвижими културни 

ценности, съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН. До момента на тяхната идентификация, 

превантивната им защита се осигурява от хипотезата на чл. 160. ал. 2 от ЗКН. В 

тази връзка от особено важно значение за Доклада за екологична оценка, а и за 

проектния ОУП на община Тетевен, е съдействието на специалисти-археолози от 

РИМ - Ловеч, които са извършили регистрацията на АНКЦ и притежават най-

актуален списък за територията на общината. 

В част 3.7 „Културно-историческо наследство“ от предложеното ни Задание (стр. 

135 - стр. 140) е предложен списък на обекти на културното наследство на 

територията на община Тетевен, предоставен от НИНКН. Прави впечатление 

използването на некоректни по смисъла на ЗКН термини („архитектурни 

паметници“, „исторически паметници“, „археологически паметници“), вероятно 

механично пренесени от предоставените списъци. Длъжни сме да отбележим, че 

тези списъци са попълвани по време на действието на отменения Закон за 

паметниците на културата и музеите. 

Във връзка с гореизложеното, и за да е коректен Докладът за ЕО е необходимо 

следното: 

1. Частта от доклада, засягаща културното наследство на територията на 

общината да бъде изготвена от експерт по културно наследство, със 

съдействието на специалисти от РИМ-Ловеч. 

2. Да се прецизира списъка на археологическите недвижими културни 

ценности чрез включване и на данните от АИС „Археологическа карта 

на България“. Да бъде извършен анализ на обобщената информация с 

оглед избягване на дублиране на обекти. 

3. Да бъдат коригирани горецитираните формулировки в съответствие е 

терминологията на ЗКН. 

Възложителят на ОУПО Тетевен  

взема под внимание всички 

препоръки, мнение и съответните 

точки от подадената информация от 

НИНКН, които ще се отразят по 

подобаващ начин в заданието за 

обхват и съдържание на ДЕО на 

ОУПО Тетевен, както с докладите по 

ЕО и ОСВ. 
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РИМ - Ловеч 

Писмо с изх.№ 164-РД-

05/25.11.2015 г. относно задание, 

обхват и съдържание на Доклад 

за екологична оценка на проект 

за Общ устройствен план на 

община Тетевен 

Във връзка с постъпилото писмо с per. № 2970/19.11.2015 г. на Община Тетевен, 

заведено в деловодството на РИМ - Ловеч с вх. № 161-РД- 05/23.11.2015 г. ни 

уведомява за следното: 

1. Регионален исторически музей не е специализиран природо-научен 

музей и в него не работят специалисти - еколози. 

2.  Не можем да Ви представим мнение, препоръки и становище по така 

предложеното Задание. 

РИМ – Ловеч не предоставят мнения, 

препоръки и становище относно 

предложеното задание за обхват и 

съдържание на Доклад за екологична 

оценка на проект за Общ 

устройствен план на община 

Тетевен. 

ИА ЕСМИС 

Писмо с изх.№ 0094-

3615/10.12.2015 г. относно 

задание, обхват и съдържание на 

Доклад за екологична оценка на 

проект за Общ устройствен план 

на община Тетевен 

В отговор на писмо с изх. № 2970/19.11.2015 г. (наш per. №0094- 3388/23.П.2015 

г.) с искане за мнения, препоръки и становища по Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на 

Община Тетевен, ИА ЕСМИС ни уведомява за следното: 

1.Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни линии и информационни 

системи” (ИА ЕСМИС) изгражда, поддържа, развива, експлоатира и управлява 

Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация 

и за нуждите на националната сигурност. ЕЕСМ е създадена е Постановление на 

Министерския съвет №196 от 08.07.2011 г. и обединява съществуващите до 2011 

г. Електронна съобщителна мрежа на ИА ЕСМИС и Националната мрежа на 

държавната администрация на Министерския съвет. 

Чрез ЕЕСМ се осигурява свързаност между органите на изпълнителната власт и 

техните администрации на територията на Република България и електронни 

съобщения за нуждите на администрациите на органите на държавната власт, 

органите на местното самоуправление и юридически лица, разпоредители с 

бюджетни средства, създадени със специален закон. Към настоящия момент в 

ЕЕСМ са включени всички областни администрации и част от общинските 

администрации и от разположените на територията на областните градове други 

администрации. 

С оглед бъдещо включване на всички държавни структури към ЕЕСМ и 

предоставяне на комуникационна инфраструктура за въвеждането на 

електронното правителство, ИА ЕСМИС развива мрежата, като изгражда 

поетапно оптична свързаност до сградите на общинските и другите 

администрации, осигурява необходимото оборудване и увеличава преносния 

капацитет на мрежата по инвестиционни програми и проекти, съгласувани и/или 

утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. 

На територията на Община Тетевен са разположени части от изградената по 

проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България 

посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна 

обществена ИКТ инфраструктура“ оптична кабелна линия (OKJI), с направление 

Подадената информация, 

препоръките, мненията и 

съответните точки от становището на 

ИА ЕСМИС ще се отразят по 

подобаващ начин в заданието за 

обхват и съдържание на ДЕО на 

ОУПО Тетевен, както с докладите по 

ЕО и ОСВ. 
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Ловеч - Угърчин - Ябланица / Тетевен, която осигурява свързване на държавни и 

обществени институции към ЕЕСМ и създава предпоставки за развитие на пазара 

на широколентов достъп в Област Ловеч. 

ОКЛ е подземна кабелна съобщителна линия, част от ЕЕСМ с право на 

собственост на ИА ЕСМИС, която е в процес на въвеждане в експлоатация и е 

построена съгласно одобрен на 21.11.2015 г. от Областния управител на Област 

Ловеч технически проект и издадено от него Разрешение за строеж 

№1/25.11.2015 г. на възложителя ИА ЕСМИС. Със Заповед №464/22.07.2014 г. на 

кмета на Община Тетевен е учредено безвъзмездно право на преминаване и 

прокарване, в полза на ИА ЕСМИС, върху имоти - публична общинска 

собственост в Община Тетевен за изграждане на оптичната кабелна линия.  

2. Ускореното изграждане на високоскоростни/широколентови електронни 

съобщителни мрежи (ЕСМ) и развитието на електронните съобщения за нуждите 

на държавното управление са сред основните приоритети на приетата с решение 

№ 149 от 11 март 2015 г. на Министерския съвет „Актуализирана политика в 

областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.“. 

Предстои да бъдат въведени в националното законодателство до 1 януари 2016 г. 

разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на 

високоскоростни ЕСМ. 

Директивата отчита важността на съвременните онлайн услуги и бързи интернет 

връзки за развитието на модерна, новаторска и цифрова икономика, за 

социалното и териториалното сближаване и цели да стимулира изграждането на 

високоскоростни ЕСМ чрез осигуряване на прозрачност на информацията 

относно наличната физическа инфраструктура на предприятията, предоставящи 

услуги за общо ползване (транспортна инфраструктура и преносната и 

разпределителна технически инфраструктури на енергоснабдяването, 

водоснабдяването, канализацията и др.), на достъп до елементи на съществуващи 

мрежи, координиране на предстоящи строежи и намаляване на 

административната тежест при разрешаването им. 

3. Предвид гореизложеното и изискванията на нормативната уредба - глава IV 

„Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура” от Закона за устройство 

на територията и глава XVII „Изграждане и поддържане на електронна 

съобщителна инфраструктура” от Закона за електронните съобщения и наредбите 

към тях, считаме, че е целесъобразно: 

- При разработването на ОУП и планове, свързани с изграждане или 

реконструкция на подземни мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктурата на територията на Община Тетевен, да се определят 

териториите за разполагане на елементи на техническата инфраструктура и се 

предвидят за изграждане и електронни съобщителни мрежи и съоръжения за 

свързаност към ЕЕСМ и на други общински администрации и на разположените 

на територията на общината администрации на други държавни органи и техни 

структури; 
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- В част „1.1.1.4 Друга техническа инфраструктура“ от раздел „1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНА“ на Заданието за обхват и съдържание на 

доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Тетевен да се 

включат данни за физическата (пасивна) инфраструктура на всички електронни 

съобщителни мрежи разположени на територията на Община Тетевен и да се 

представят в графичната част на Предварителния проект за ОУП на Община 

Тетевен, част „Инженерна инфраструктура“; 

- Да се съобразят и покажат сервитутите на проводите на техническата 

инфраструктура, съгласно общите изисквания за развитието на техническата 

инфраструктура в т. 1.1.1.4.1 на Заданието за обхват и съдържание на доклад за 

екологична оценка на Общ устройствен план на Община Тетевен и да се 

предвидят и определят територии/площи/зони за разполагане на елементи на 

различните видове мрежи; 

- Въздействието върху околната среда при съвместно и/или едновременно 

изпълнение на строежи на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 

би било по- малко или незначително. 

МОСВ 

Дирекция 

Национален парк 

Централен Балкан 

 

1. Писмо с изх.№ 32-00-

32/21.12.2015 г. относно 

проверка за допустимост 

съгласно чл.12 ал.4 от 

Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка 

за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения 

с предмета и целите на 

опазване на защитените зони 

на дейностите заложени в 

Общия устройствен план на 

община Тетевен (ОУП) 

Във връзка с писмо изх. № 2874/04.12.2015 г. до Дирекция „Национален парк 

Централен Балкан (ДНПЦБ), относно Общ устройствен план на Община Тетевен, 

изразява следното становище, касаещо проверката на допустимостта на 

планирани дейности на територията на Национален Парк Централен Балкан 

/Защитена зона „Централен Балкан“, BG000494-Директива 92/43/ЕИО, 

33„Централен Балкан“, ВG0000494 - Директива 79/409/ЕИО: 

Национален парк „Централен Балкан“ е обявен за защитена територия по 

смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) със Заповед № 843/31.10. 

1991г. на Министъра на околната среда, като народен парк, впоследствие със 

Заповед № РД-396/15.10.1999 г. на Министъра на ОСВ е прекатегоризиран като 

национален парк. Националният парк се управлява с План за управление (приет с 

ПМС № 522/04.07.2001/ ДВ, бр.66/2001г.) 

Към настоящия момент в процес на одобрение е проект на Актуализиран План за 

управление (АПУ). Предстои внасянето на проекта на АПУ от страна на 

Министъра на ОСВ в Министерския съвет за приемане на Плана. 

1. Съществуваща инфраструктура - пътища, водохващания, ел. комуникации и 

др. попадащи на територията на Националния парк се подчиняват на режима на 

ЗТ определен в заповедта за обявяване, ЗЗТ и Плана за управление. При 

извършването на дейности по тези обекти или проектирането на такива се 

прилага съгласувателен или разрешителен режим определен и разписан като 

такъв в конкретната зона съгласно Плана за управление. 

2. Относно представянето на териториалните и биотични характеристики на 

природните местообитания и видове в НП Централен Балкан би следвало 

изложението да се придържа към най новите данни (2015 г.) за природните 

местообитания по Директива 92/43 ЕЕС тъй като използваните в ОПУ са от 

2005 г. Като допълнителна информация в тази насока може да се използват данни 

от проекта на АПУ и извършената инвентаризация на горите в НП Централен 

Възложителят на ОУПО  Тетевен 

приема за сведение и изпълнение на 

посочените препоръки и забележки, 

които ще бъдат отразена в заданието 

за обхват и съдържание на ДЕО. 

Съответните специалисти ще вземат 

под внимание подадената 

информация от всички точки на 

стоновището на Дирекция 

Национален парк Централен Балкан, 

която ще се отрази с докладите по 

ЕО и ОСВ.  
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Балкан (2015 г.). 

3.Относно „картата на устройствените територии и зони“ 

http://gispro.bg/oupteteven/ имоти с кд. № 20996.49.85, 20996.20.1,  3-ще 

Дивчовото, Община Тетевен м. Голям Климаш и 62579.196.2 3-ще Рибарица, 

Община Тетевен не са класифицирани като „територии за природозащита“ 

въпреки че са част от територията на НП Централен Балкан. Същата територия в 

„картата на концепцията за развитието на общината“ е класифицирана като 

планинска територия извън националния парк докато в „картата на защитените 

зони и територии“ тя е част от НП Централен Балкан. В картата на собствеността 

тези имоти са определени като общинска публична собственост, което също не 

кореспондира със статута на Национален парк като публична държавна 

собственост. През 2015 г. тези имоти и други такива бяха разгледани от 

междуведомствена работна група назначена със Заповед на Министъра на ОСВ. 

В резултат на това, те са включени в план за действие с разписани конкретни 

мерки по разрешаване на подобни имотни проблеми по границата на НП 

Централен Балкан. Към момента описаните по горе имоти попадат и са включени 

в територията на НП Централен Балкан съгласно налична в ДНПЦБ кадастрална 

граница предоставена през 2015 г. Тъй като тези имоти в момента са в процедура 

т.е. предстои нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на 

недвижимите имоти (КРНИ) то следва те да бъдат включени в територията на НП 

Централен Балкан и това да бъде отразено на съответните карти от ОУП. 

4. В „туристическата карта“ на ОУП в частта „югоизточна туристическа зона“ 

http://gispro.biz/oupteteven/ са посочени второстепенни туристически пътеки 

които не са включени в Зона Туризъм от Плана за управление на НП Централен 

Балкан долупосочените пътеки не са регламентирани със съществуващия План за 

управление на Парка: 

• Туристическа пътека от х. Бенковски през м. Тънката рътлина до р. Заводна при 

м. Долния дол. Пътеката попада в Многофункционалната зона. Съгласно т.15 от 

режима на зоната е допустимо извършването на пешеходен туризъм т.е. 

преминаването по пътеката но тъй като тя не е част от зона „ Туризъм“ от Плана 

за управление същата не може да бъде маркирана и ДНПЦБ няма законови 

ангажименти по поддържането на пътеката с цел осигуряване безопасността на 

посетителите. 

• Туристическа пътека от х. Вежен през м. Дуткова поляна - Руслов чукар - р. 

Стара Рибарица при м. Долен Шалски дол. Част от маршрута попада на 

територията на резерват Царичина. Посочената част не е законово ситуиран и 

определен съгласно чл.17 ал.2 от ЗЗТ. Долната част от пътеката попада в 

Многофункционалната зона. Съгласно т.15 от режима на зоната е допустимо 

извършването на пешеходен туризъм т.е. преминаването по пътеката но тъй като 

тя не е част от зона „Туризъм“ същата не може да бъде маркирана и ДНПЦБ няма 

законови отговорности по поддържането на пътеката с цел осигуряване 

безопасността на посетителите. 

• Туристическа пътека от р. Стара Рибарица по водораздела между Рибаришки и 
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Заношки дол към Главното старопланинско било. Почти изцяло маршрута попада 

на територията на резерват Царичина. Посочената част не е законово ситуирана и 

определена съгласно чл.17 ал.2 от ЗЗТ. Малка част от пътеката по р. Стара 

Рибарица попада на територията на Многофункционалната зона. Съгласно т.15 от 

режима на зоната е допустимо извършването на пешеходен туризъм т.е. 

преминаването по пътеката но тъй като тя не е част от туристическата зона 

същата не може да бъде маркирана и ДНПЦБ няма законови отговорности по 

поддържането на пътеката с цел осигуряване безопасността на преминаващите. 

• Туристическа пътека от х. Ехо през Ръждивото било до с. Рибарица. В горната 

си високопланинска част /м. Дядо Николова поляна, м. Ръждивото било 

/маршрута попада в Зоната за ограничено човешко въздействие. Съгласно т. 14 от 

режима на зоната е допустимо пешеходно преминаване по маркираните 

маршрути, без нощуване и без бивакуване. Долната част на пътеката /вр. Кукуй, 

м. Зедя/ попада в Многофункционалната зона в НП. Съгласно т.15 от режима на 

зоната е допустимо извършването на пешеходен туризъм. И в двата случая тъй 

като пътеката не е част от зона „Туризъм“ от Плана за управление същата не 

може да бъде маркирана и ДНПЦБ няма законови отговорности по поддържането 

на пътеката с цел осигуряване безопасността на посетителите. 

 

2. Писмо с изх. № 09-00-

11/19.01.2016г. отговор на 

наш изх. № 3427(2) 

/14.01.2016 г относно 

Актуална информация за 

природните местообитания 

на територията на 

Национален парк „Централен 

Балкан“. 

Във отговор на наше писмо изх. № 3427(2) /14.01.2016 г.  относно т. 2 от писмо 

изх.№ 32-00-32/21.12.2015 г. на НП „Централен Балкан“ относно представянето 

на актуална информация за природните местообитания на територията на 

Национален парк „Централен Балкан“ ни информират за следното: 

Актуална информация за природните местообитания на територията на 

Национален парк Централен Балкан по Директива 92/43 ЕЕС (EUR 28,ЗБР) вкл. 

картен материал, формуляри, ГИС информация и др. може да намерите в сайта на 

Натура2000http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG000

0494&siteType=HabitatDirective  

НП “Централен Балкан“ ни предоставя и допълнителна информация за 

природните местообитания по EUR 27 и EUNIS (EUNIS Habitat Classification), 

картирани в рамките на Проект BG161PO005 /09/3.2/04/12, финансиран от ОП 

„ОС 2007-2013г.“, част от Актуализирания план за управление на Национален 

парк „Централен Балкан“ (Приложение 1 ). 

 

Електроенергиен 

системен оператор 

ЕАД 

Мрежови 

експлоатационен 

район Плевен 

Писмо с изх.№ ПА-ПМО-

834/01.12.2015 г. относно 

задание, обхват и съдържание на 

Доклад за екологична оценка на 

проект за Общ устройствен план 

на община Тетевен 

След като се запознаха с изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклад 

за екологична оценка на проект за Общ устройствен правилник на община 

Тетевен, Електросистемен оператор ЕАД ни уведомява за следното:  

- След отделянето на ЕСО ЕАД от НЕК ЕАД през 2014 година, собственик на 

цитираните в т. 1.1.1.4 ,Друга техническа инфраструктура“ енергийни обекти за 

пренос на електрическа енергия, е ЕСО ЕАД. 

-Допусната е грешка при записването на мощността на МВЕЦ Сироко в с. 

Дивчовото, която не е 41 MW, а е 0,41 МW. 

Възложителят на ОУПО Тетевен 

приема за сведение и изпълнение на 

посочените препоръки и взема под 

внимание подадената информация, 

която ще бъде отразена в заданието 

за обхват и съдържание на ДЕО на 

ОУПО Тетевен и с докладите по ЕО 

и ОСВ. 
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„ЧЕЗ 

Разпределение 

България“ АД 

Писмо с изх.№ 

1202032596/04.12.2015 г. относно 

задание, обхват и съдържание на 

Доклад за екологична оценка на 

проект за Общ устройствен план 

на община Тетевен 

Във връзка с писмо с вх.№ 1202032596/28.11.2015г. относно провеждане на 

консултации за „ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА 

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 

ТЕТЕВЕН" и на основание чл.19 и 19а от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми, "ЧЕЗ Разпределение 

България" АД ни уведомява, че няма забележки по изложеното в доклада. 

Територията на Община Тетевен е обезпечена с електроенергия - мрежата е добре 

развита и в добро техническо състояние. При необходимост в бъдещ 

инвестиционен проект на Дружеството и в зависимост от предоставените ни 

инвестиционни средства ще бъдат предвидени реконструкции, модернизации и 

изграждане на нови мрежи НН. 

Няма възражения. 

 

„Теленор 

България“ ЕАД 

Писмо с изх. № TI 

39566/02.12.2015 г. относно 

задание, обхват и съдържание на 

Доклад за екологична оценка на 

проект за Общ устройствен план 

на община Тетевен 

Във връзка с постъпило писмо с изх. № П-2970 от 19.11.2015 г. относно искане на 

мнения, препоръки и становища по предложеното задание, „Теленор България“ 

АД ни уведомява за следното: 

„Теленор България“ ЕАД няма забележки по предложеното задание. 

Няма възражения. 

В законовия едномесечен срок не са постъпили становища  на следните институции: „ВиК“ АД – гр. Ловеч, Мобилтел и БТК АД. 

 

Използвани съкращения: 

ОУПО – общ устройствен план на община                                                             

РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води 

БДДР – Басейнова дирекция Дунавски район 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

ЧЕЗ – Чешки енергетични заводи 

НИНКН – Национален институт за недвижимо културно наследство  

РИМ – Регионален исторически музей    

ИА ЕСМИС – Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“       

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 
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Справка за извършените консултации на  КОРИГИРАНО ЗАДАНИЕ по чл. 19 и чл.19а от Наредбата за ЕО  с обществеността, 

заинтересувани органи и трети лица в процеса изработване на задание за съдържание и обхват на ДЕО на  

ОКОНЧАТЕЛЕН  ВАРИАНТ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ:  

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН през 2017 г. 

Възложител: Община Тетевен 
Таблица 127 Справка за извършените консултации на  коригирано задание по чл. 19 и чл.19а от Наредбата за ЕО  с обществеността, заинтересувани 

органи и трети лица в процеса изработване на задание за съдържание и обхват на ДЕО на Окончателен  вариант  на предварителен проект:  

Общ устройствен план на община Тетевен 

Ведомство, 

организация, с 

които са проведени 

консултации 

Начин на провеждане Мотиви 

Приети/неприети 

Забележки, препоръки 

или предложения 

Засегната 

общественост 

Писмено информиране: 

- Съобщение № С-

16/27.11.2015 г. на 

интернет страницата на 

община Тетевен 

Обявяване на  Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на 

предварителния проект на общ устройствен план на община Тетевен и провеждане 

на консултации, съгласно чл. 19 и чл. 19а от Наредбата за ЕО на планове/програми. 

Няма постъпили писмени и устни 

становища, мнения,  възражения и 

препоръки в законовия срок. 

Представен е констативен протокол 

от 05.01.2016 г. 

РИОСВ-Плевен 

 

 

 

Писмо с изх. № 3399/19.07.2017 

г. на РИОСВ-Плевен относно: 

Общ устройствен план (ОУП) 

на община Тетевен 

(предварителен проект). 

 

 

 

2.  

 

Във връзка с Ваше уведомление, заведено с вх. № 3399/23.06.2017 г. на РИОСВ - 

Плевен Ви уведомявам, че процедурата по Екологична оценка (ЕО) по реда на 

Закона за опазване на околната среда, съвместена с процедурата по чл. 31 от Закона 

за биологичното разнообразие, за Общ устройствен план (ОУП) на община Тетевен, 

спряна с мое Решение, издадено на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от 

Административнопроцесуалния кодекс, е възобновена служебно. 

Информираме Ви, че Общия устройствен план (ОУП) на община Тетевен попада в 

границите на защитени зони (33): 

-  BG 0002109 “Васильовска планина”, за опазване на дивите птици, обявена 

със Заповед № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.); 

-  BG 0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици, 

включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 

335/2011 г. (ДВ бр. 41/2011 г.), обявена със Заповед № РД-321/04.04.2013 г. на 

МОСВ (ДВ, бр. 46 и бр. 47/2013 г.); 

-  BG 0000494 „Централен Балкан“, за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД- 559/05.09.2008 г. (ДВ, бр. 84/2008 г.); 

-  BG 0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, 

приети с Решение на Министерски съвет № 802/2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.); 

-  BG 0001036 „Български Извор“, за опазване на природни местообитания и 

на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение 

на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.); 

-  BG 0000269 „Пещера Лястовицата“, за опазване на природни 

Възложителят и Проектантите на 

ОУПО Тетевен приемат за сведение 

и изпълнение на посочените 

препоръки и взема под внимание 

подадената информация. В резултат  

проектираният общински път IV 

клас, с. Дивчовото, преминаващ през 

границите на НП „Централен Балкан 

отпадна от проекта, както в 

графичната част, така и в 

обяснителната записка. Забележката 

е отразена по подобаващ начин  в 

коригираното задание, както и ще  се 

отрази в докладите по ЕО и ОСВ. 
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местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, 

приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.); 

-  BG 0000494 „Централен Балкан“, за опазване на природни местообитания 

и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение 

на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). 

Планът (съгласно уведомлението) предвижда и дейности на територията на 

защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии - 

Национален парк (НП) „Централен Балкан“, обявен със Заповед № 843/31 Л0.1991 г. 

на МОСВ (ДВ, бр. 93/1991 г.), изм. със Заповед № 247/19.07.1999 г. (ДВ, бр. 67/1999 

г.) на МОСВ и Заповед за прекатегоризация № 396/15.10.1999 г. (ДВ, бр. 44/2000 г.). 

На основание чл. 2, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредба за ОС, обн., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ 

бр.81/15.10.2010 г., ДВ бр. 3/2011 г., ДВ бр. 94/2012 г. ), е необходимо да 

представите в РИОСВ - Плевен, в срок до 2L08.2017 г.: -  Проект на ОУП на 

Община Тетевен (на хартиен и електронен носител), с подходящо онагледяване и 

легенди към графичната част на плана; 

-  Опорен план на ОУП на Община Тетевен (на хартиен и електронен 

носител); 

-  Цифрови модели на отделните проектни устройствени зони (граници на 

всяка от устройствените зони), предвидени в проекта на ОУП на община Тетевен и 

цифровите модели на устройствените зони, съгласно опорния план; 

-  Баланс на териториите (по начин на трайно ползване) във всяка от 

проектните устройствени зони. Да се представи и балансът на териториите, съгласно 

опорния план. 

-  Да се уточни локализацията на новопредвидените пътни трасета и трасета 

на новопредвидената инженерно-техническа инфраструктура. В тази връзка, да се 

посочи дали планът предвижда строителни дейности в защитени територии (в т. ч. - 

Национален парк (НП) „Централен Балкан“). 

-  Пояснение предвижда ли се в защитена местност (ЗМ) „Костина“ (с. 

Рибарица) проект на пречиствателна станция за отпадъчни води; В проекта на плана 

да се посочат всички 

предвиждания в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на ЗЗТ; 

-  Обяснителна част на плана (и подходящо графично изображение) във 

връзка с местоположението на терените за новопредвидените ски-писти в община 

Тетевен; Да се конкретизира начинът на трайно ползване на имотите, които ще бъдат 

засегнати за тази цел. 

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), националните 

паркове, резервати и поддържаните резервати са изключителна държавна 

собственост. Пред вид гореизложеното, възниква въпросът дали Община Тетевен 

има качества на възложител по смисъла на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООО по отношение предвижданията в плана, касаещи територии от НП 
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..Централен Балкан“ - проект на общински път IV клас, с. Дивчовото, преминаващ 

през границите на НП „Централен Балкан“. Да се докажат качествата на възложител, 

ако проектът на ОУП е свързан с горецитираните намерения в границите на НП 

„Централен Балкан“. 

Напомняме Ви, че съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), 

който се явява „специален закон“ и разпоредбите му имат предимство пред 

разпоредбите на общите закони (Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за 

горите (ЗГ) и др.), опазването на природата в защитените територии има предимство 

пред другите дейности в тях. 

На основание чл. 2, ал. 5 от Наредбата за ОС, при неизпълнение на посочените 

изисквания, процедурата се прекратява. 

РИОСВ-Плевен 

 

 

 

Писмо с изх. № 3399/16.08.2017 

г. на РИОСВ-Плевен относно: 

Задание за Екологична оценка 

на ,,Окончателен вариант на 

предварителен проект на Общ 

устройствен план на Община 

Тетевен“. 

 

 

 

3.  

 

Във връзка с внесено Задание за обхват и съдържание на ЕО на „Общ устройствен 

план на Община Тетевен, с вх. № 3399/23.06.2017 г. на РИОСВ - Плевен, Ви 

информирам за следното:  

1. При анализа на качеството на атмосферния въздух (КАВ), в т.3.1.2.1 от доклада да 

се направят следните корекции и допълнения: 

- да се коригира формулировката в т.3.1.2.1 (стр. 82, първи абзац): „РИОСВ - Плевен 

не разполага с данни от измерване на показателите за КАВ в община Тетевен”. В 

доклада да се добавят актуалните заключения от проведените в гр. Тетевен през 2015 

г. планови индикативни измервания на основни показатели за КАВ с мобилна 

автоматична станция на Регионална лаборатория - Плевен към ИАОС. Заключенията 

от измерването са представени на Кмета на Община Тетевен, с писмо на РИОСВ - 

Плевен, изх.№ 1037/15.02.2016 г. да се коригира неточната и подвеждаща 

формулировка на стр. 82, втори абзац: „Контролът на състоянието на атмосферния 

въздух се извършва ежегодно от станцията за фонов мониторинг на РИОСВ - 

Плевен”. В доклада следва да се уточни, че в Община Тетевен не се провежда 

ежегоден фонов мониторинг. Описаните наблюдавани показатели се отнасят за 

стационарната автоматична измервателна станция (АИС) за непрекъснат (а не 

ежегоден) фонов мониторинг, която се намира в гр. Плевен. Най-близката до община 

Тетевен стационарна станция за непрекъснат мониторинг АИС - Ловеч измерва само 

един показател (замърсител) - фини прахови частици ФПЧ10. 

2.  При оценката на вероятните значителни въздействия върху околната среда 

от осъществяването на плана, в доклада (т. 6.1) да се включи анализ на 

въздействието върху КАВ в следните аспекти: 

- оценка на въздействието на планираните режими на устройство на промишлените и 

смесените зони и предвижданите видове производства в тях, върху емисиите от 

неподвижни (производствени) източници; 

- оценка на въздействието на планираното развитие на населеното място, по 

отношение емисиите от използване на горива за отопление в жилищни и обществени 

сгради; въздействие на планираното изграждане на пътна инфраструктура, върху 

неорганизираните емисии на прах от движението на товарните транспортни средства 

(особено свързаните с дърводобив) и последствията - унос на прах и кал в 

населените места;  

 
 

Получените писма от РИОСВ-

Плевен са приложени към  задание за 

съдържание и обхват на доклада по 

ЕО. Взети са под внимание всички 

изказани мнения и препоръки в 

становището на РИОСВ-Плевен. 
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- влияние на планираните зелени площи и благоустроени терени върху 

неорганизираните емисии на прах във въздуха. 

3.  По отношение на фактор „шум”, да се включи оценка на въздействието на 

реализацията на плана върху акустичната обстановка в урбанизираните територии 

(очаквани промени и тенденции в нивата на шум от промишлени, транспортни и 

локална източници на шум). 

4.  Информацията на стр.33 от заданието цитирам:,,...За тази цел се налага 

изграждането на херметични улични канализации от сградите до уличните 

канализационни мрежи, за които се изискват задължително херметични ревизионни 

шахти.” и „Стриктните санитарни изисквания налагат приемането на разделна 

канализационна система за цялата община” са технически некоректни. Изборът на 

типа канализационна мрежа за населеното място се прави след обследване и 

изготвен технико-икономически доклад. Да се преработи информация по т.1.3.1.6.4. 

5.  По т.1.3.1.6.5 от заданието Прогноза за изграждане на ПСОВ 

представената информация не е актуална. Изброените промишлени предприятия: 

Преработка на плодове, Месокомбинат „Балкан мес”, Винпром гр. Тетевен, 

Предприятие за производство на бира гр. Тетевен не осъществяват производствена 

дейност. Да се представи актуална информация за източниците на производствени 

отпадъчни води на територията на гр. Тетевен. 

6.  По т.3.2.1.5. Мониторинг на водите: няма информация за проведен 

мониторинг на отпадъчни води от обектите на територията на общината, които 

формират отпадъчни води и задължения за провеждане на мониторинг на отпадъчни 

води. 

7.  Информацията по т.3.2.1.6 Водоснабдителна и канализационна системи 

представена в заданието е за водоснабдяването на населените места в общината и 

свързаните с това проблеми. Проблемите свързани със опазване на водите от 

замърсяване в т.число изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ в населените 

места е недостатъчна и противоречива. По т.3.2.1.6.4 Канализация и канализационна 

система на стр.103 цитирам: „В момента се извършва СМР на проекта за изграждане 

на канализационна мрежа и реконструкция на водопровод в с. Глогово.” ПСОВ с. 

Глогово е въведена в експлоатация в края на 2015 г. Няма информация за това в кои 

населени места се предвиждат ПСОВ и ПСПВ. Да се представи информация за 

предвидените с ОУП площадки за ПСОВ и ПСПВ в населените места от общината. 

8.  Да се направи оценка на въздействието на новите устройствени зони върху 

качеството на повърхностните водни обекти, които граничат с тях. Да се предвидят 

мерки за намаляване въз54действието на плана върху повърхностните и подземни 

води. 

9.  До изграждане на канализационна система в населените места от 

общината, с цел опазване на повърхностните и подземни води от замърсяване да се 

предвидят конкретни мерки съгласно разпоредбата на чл.46 ал.4, т.2 от Закона за 

водите и изискванията ЗУТ. 

10.  В т.3.3.1 „Състояние на почвите и нарушени терени” от представеното 

задание пише, че за територията на община Тетевен няма пунктове по почвен 
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мониторинг и че мониторингът на почвите в община Тетевен при необходимост се 

осъществява от РИОСВ-Плевен. 

Информацията, с която разполага РИОСВ-Плевен е следната: 

На територията на община Тетевен има два пункта от I-во ниво - широкомащабен 

мониторинг от Националната мрежа за почвен мониторинг към Изпълнителна 

агенция по околна среда (ИАОС): пункт №142 в землището на с. Рибарица и пункт 

№143 в землището на с. Малка Желязна. Мониторингът, оценката и анализа на 

получените резултати по почвен мониторинг I- ро ниво се осъществява от ИАОС 

съгласно утвърдени програми от Изпълнителния директор на ИАОС. 

Забележка: Изпълнителният директор на ИАОС предоставя информация от НСМП 

на заинтересуваните лица/организации съгласно чл. 5, ал. 7 от Наредба № 4 от 12 

януари 2009 г. за мониторинг на почвите. 

11. Необходимо е ОУП и Екологичната оценка (ЕО) да се съобразят с изискванията 

на глава седма, раздел I на ЗООС (приети със Закон за изменение и допълнение на 

Закона за опазване на околната среда, приет от XLIII Народно събрание, обн. ДВ, бр. 

62 от 14.03.2015 г.), а именно: 

•  Община Тетевен категорично да уточни, предвижда ли в ОУП разполагане 

на предприятия с висок или нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава 

седма, раздел I на ЗООС. 

•  В случай, че се предвижда изграждането на нови предприятия и/или 

съоръжения с нисък или с висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава 

седма, раздел I на ЗООС, в проекта на ОУП трябва да се предвидят зони за безопасни 

отстояния по смисъла на чл. 104, ал. 2. т. 3 от ЗООС, като това се включи и опише в 

т. „Опасни вещества“ в доклада за ЕО. 

12.  В частта на доклада по ЕО, разглеждаща биологичното разнообразие, да се 

разграничат точки “Растителен и животински свят“ (като се оцени въздействието на 

плана върху видове от Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие 

/ЗБР/); „Защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии 

/ЗЗТ/)“; „Защитени зони (по смисъла на Закона за биологично разнообразие /ЗБР/”, 

като за защитените зони на територията на община Тетевен не се прави оценка за 

степента на въздействие на плана в доклада по ЕО, а се даде по-обща информация и 

характеристика. 

При преценка на компетентния орган, че планът има вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху защитени зони в границите на община 

Тетевен, следва извършване на оценка по чл. 21 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредба за ОС, обн., ДВ. бр. 73/11.09.2007 г., изм. и дои. ДВ бр. 81/15.10.2010 г., ДВ 

бр. 3/2011 г., ДВ бр. 94/2012 г.). 

В заключение Ви уведомявам, че горните забележки следва да бъдат отстранени до 

окончателно произнасяне на РИОСВ - Плевен относно допустимостта на новия 

проект на ОУП, след представяне от Община Тетевен на допълнителната 

информация изискана писмо с изх. № 3399/19.07.2017 г. на РИОСВ - Плевен (в срок 
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до 21.08.2017 г.), и провеждането на консултации по реда на чл. 12 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони. 

За целта Община Тетевен следва да представи в РИОСВ - Плевен коригирано 

съгласно горните забележки Задание за ЕО на ОУП. 

РИОСВ-Плевен 

 

 

 

Писмо с изх. № 3399/27.09.2017 

г. на РИОСВ-Плевен относно: 

Общ устройствен план (ОУП) 

на община Тетевен 

(предварителен проект).. 

 

 

 

4.  

 

Във връзка с възобновена процедура по екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен 

план на Община Тетевен (предварителен проект), Ви бе изискана допълнителна 

информация във връзка с подадено уведомление за план-програма (вх. № 

3399/23.06.2017 г.), на основание чл. 10 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(.Наредба за ОС, обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.), с приложено към него 

Задание за обхват и съдържание на Доклад за ЕО. 

Допълнителната информация, необходима за изясняване допустимостта на ОУП на 

Община Тетевен, спрямо режима на дейностите в защитените територии и зони, 

определени в съответните специални закони (ЗБР, ЗЗТ и др.), заповеди за обявяване 

и планове за управление. 

С писмо с изх. № 3399/16.08.2017 г. РИОСВ - Плевен се е произнесъл по така 

представеното Задание за обхват и съдържание на ЕО със забележки, които съгласно 

дадените указания, е необходимо да отстраните до окончателното произнасяне от 

РИОСВ - Плевен относно допустимостта на новия проект на ОУП. 

След последните изменения през 2016 г. в Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), 

компетентният орган определя приложимостта на процедурата по ЕО, като дава 

указания за необходимостта от провеждането й и действията, които трябва да се 

предприемат. Обръщам Ви внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 4 от 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за плановете попадащи в обхвата на 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС), оценката по чл. 31, ал. 1 от ЗБР се 

извършва чрез процедурата по екологична оценка по реда на ЗООС, при спазване на 

специалните разпоредби на ЗБР и Наредбата за ОС. При провеждане на съвместена 

процедура по ЗООС/ЗБР, водеща е процедурата по ЗООС. 

В РИОСВ - Плевен са представени с вх. № 3399/21.08.2017 г. предварителен проект 

на ОУП на Община Тетевен, а с вх. № 3399/23.08.2017 г., линк за сваляне към 

документацията по ОУП на Община Тетевен. 

Във връзка с горното и след преглед на документацията с вх. №, № 3399/23.06.2017 

г., вх. № 3399 от 21.08.2017 г. и вх. № 3399/23.08.2017 г. на РИОСВ - Плевен, на 

основание чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване иа оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн., ДВ, бр. 

 
 

Получените писма от РИОСВ-

Плевен са приложени към  задание за 

съдържание и обхват на доклада по 

ЕО. Взети са под внимание всички 

изказани мнения и препоръки в 

становището на РИОСВ-Плевен. 
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73/11.09.2007 г., с изм. и доп.) е необходимо да представите в РИОСВ - Плевен, в 

срок до 20.10.2017 г.. следната допълнителна и уточняваща информация, 

необходима за определяне на допустимостта на новия проект на ОУП на Община 

Тетевен, и на приложимите процедури по ЗООС/ЗБР: 

1.  Текстовата част на разглеждания ОУП (предварителен проект) на хартиен 

носител, както и на електронен носител, с направени корекции в текста, които да 

конкретизират намеренията на Община Тетевен. Установени са някои противоречия 

между текста на уведомлението с вх. № 3399/23.06.2017 г. и внесената графична част 

на плана; 

2.  Баланс на териториите (по начин на трайно ползване) във всяка от 

проектните устройствени зони. Да се представи и балансът на териториите, съгласно 

опорния план. 

3.  Да се конкретизира в представения в графичната част на плана “Баланс на 

територията” (чертежи № 7.2 и № 7.3 - „Прогноза за социално-икономическо и 

пространствено развитие“) за сметка на кои териториални елементи е значителното 

увеличение на площите за рекреационни дейности, курортни и вилни зони; спорт и 

атракции; складови дейности. Да се прецизират посочените в проценти стойности, 

съответстващи на измененията в териториалните елементи; 

4.  Да се поясни отбелязаните в червено цифри на чертеж № 17 към 

графичната част на плана („Спорт, отдих и туризъм - прогноза“) какво отразяват 

(предполагаме, че не са идентификатори на имоти, тъй като броят им в един запис е 

7 цифри); 

5.  Да се уточни (в обяснителна част) локализацията на новопредвидените 

пътни трасета и трасета на новопредвидената инженерно-техническа 

инфраструктура. В тази връзка, да се посочи дали планът предвижда строителни 

дейности в защитени територии (в т. ч. - Национален парк (НП) „Централен 

Балкан“). 

6.  В проекта на плана да се посочат всички предвиждания в границите на 

защитени територии (ЗТ) по смисъла на ЗЗТ. 

Едновременно с представяне на горната информация, следва да представите в 

РИОСВ - Плевен и коригирано Задание за обхват и съдържание на ЕО, в 

съответствие с писмо с изх. № 3399/16.08.2017 г. РИОСВ - Плевен, на основание чл. 

8, ал. 3 от Наредбата за ЕО. 

В заключение информирам, че при неизпълнение на горе посочените изисквания, 

процедурата се прекратява на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС, и чл. 7а, ал. 

1 от Наредбата за ЕО. 

 

 

Басейнова 

дирекция 

„Дунавски район“ - 

  

 

Становище с изх. № 

2939/10.08.2017 г. на  БДДР – 

Плевен относно: Съгласуване 

на Окончателен вариант на 

Предварителен проект на Общ 

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) с наш вх. № 2939/26.06.2017 г. е 

постъпило искане за становище и препоръки по изготвен Окончателен вариант на 

Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Тетевен, съгласно 

изискванията на чл.127, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

БДДР поддържа изразеното вече становище с наш изх. № 2939/11.04.2016 г. относно 

изработен Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Тетевен. 

При изготвянето на Окончателен проект на Общ устройствен план на Община 

 

 

 
Възложителят на ОУПО Тетевен 

приема за сведение и изпълнение на 

посочените препоръки и взема под 

внимание подадената информация, 
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Плевен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устройствен план на Община 

Тетевен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетевен да се вземе предвид следното: 

За територията на БДДР, с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет е 

приет План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г. (ПУРБ 

2016- 2021 г.), който включва актуализация на характеристиките на района за 

басейново управление, в т. ч. границите, броя и кодовете на водните тела, което 

следва да бъде отчетено при Окончателния проект на общия устройствен план на 

Община Тетевен. 

Подробна информация за ПУРБ 2016 - 2021 г., както и за екологичното състоянието 

на водите и зоните за защита може намерите на интернет страницата на БДДР - 

www.bd-dunav.org, в секция „ Управление на водите”, подсекция „План за 

управление на речните басейни ”, част „ПУРБ 2016 - 2021 г. в Дунавски район ”. 

Актуална информация за издадените разрешителни за водовземане и/или ползване 

на воден обект, в т.ч. и заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, 

съгласно чл. 182 от Закона за водите, е публично достъпна на интернет страницата 

на БДДР - www. bd- dunav. ors/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/. 

Към правила и нормативи при прилагане на ОУП на община Тетевен, е 

препоръчително да се добавят следните специфични изисквания при устройство и 

застрояване на територии край водни обекти: 

  При урбанизиране на територии край реки и дерета, в т.ч. суходолия да се 

осигури възможност за достъп за почистване, укрепване и поддържане на речното 

корито, дерето или суходолието; 

 При урбанизиране на територии около водни обекти, в подробните 

устройствени планове да се включват отреждания за регулации на речните корита и 

изграждане на необходимите защитни съоръжения. 

която ще се отрази с докладите по 

ЕО и ОСВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство на 

здравеопазването, 

РЗИ-Ловеч 

Писмо с изх.№ 3К-01-

2515/27.06.2017 г. на РЗИ-

Ловеч относно: Ваш изх. 

№2185/001/23.06.2017г. за 

съгласуване на Задание за 

обхват и съдържание на Доклад 

за екологична оценка и 

Окончателен вариант на 

Предварителен проект на Общ 

устройствен план на община 

Тетевен. 

 

Инвестиционното предложение е свързано с изработване на общ устройствен план 

на Община Тетевен с цел предлагане на решения за създаване на оптимална 

пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно 

устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните 

територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични 

социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство и предлагане на 

възможности за пространствено „вписване” на общината в групата от съседни 

общини в границите на област Ловеч. 

Общият устройствен план на община Тетевен се разработва за цялата територия на 

общината, като обхваща землищата на всички населени места, влизащи в границите 

на общината. 

След подробен анализ на всички предоставени материали свързани с 

инвестиционното намерение се установи, че е необходимо в доклада за екологична 

оценка подробно да се представи информация за спазване на изискванията на 

здравното законодателство по отношение на: 

- Взаимното разположение на зоните за рекреационни дейности и 

жилищните зони спрямо обекти и дейности, потенциални замърсители на околната 

среда, както и състоянието на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, 

техните охранителни зони и мерките за опазването им. 

Взети са под внимание здравното 

заключение на РЗИ - Ловеч. 

Подадената информация и 

препоръките ще се отразят при 

изготвянето на докладите по ЕО и 

ОСВ. РЗИ –Ловеч няма забележки по 

така предложеното Задание, обхвата 

и съдържанието на Доклада за 

екологична оценка. 
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- Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на хората от 

околната и работната среда от експлоатацията на обекти, източници на вредности. 

- Характеристика на отделните рискови фактори по отношение на влиянието 

им върху човешкото здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и 

изисквания както за работна среда така и за жилищни територии. Определяне на 

водещите по значимост рискови фактори за засегнатото население и работещите в 

рискови обекти. 

- Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и 

отдалечено въздействие на рискови фактори. 

РЗИ Ловеч няма забележки по Заданието за обхвата и съдържанието на Доклада за 

екологична оценка и Окончателният вариант на Предварителен проект на Общ 

устройствен план на община Тетевен по отношение на степента на значимост на 

въздействието и риска за човешкото здраве при изпълнение на горе-цитираните 

препоръки. 

Областно пътно 

управление - Ловеч 

Писмо с изх.№ 08-00-

931/09.12.2015 г. на Областно 

пътно управление - Ловеч 

относно задание, обхват и 

съдържание на Доклад за 

екологична оценка на проект за 

Общ устройствен план на 

община Тетевен 

След подробно запознаване с приложеното писмо на магнитен носител „Задание за 

обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект за Общ 

устройствен план на Община Тетевен”, Областно пътно управление дава следните 

препоръки, относно частта, отнасяща се за републиканските пътища: 

1. Коректно да бъдат изписани класа и номера на цитираните републикански 

пътища, съгласно Приложение № 1 към Решение на МС №945/ 01.12.2004 

г. за утвърждаване списъка на републикански пътища. Класът на пътя се 

изписва с римски цифри, а номерът с арабски. Когато републиканският 

път е част от европейски транспортни коридори, то европейската му 

номерация се изписва в скоби, след националната. 

Например на стр. 13 сте посочили пътища, които пресичат границата на 

Общината по следния начин: 

- Е-772 в землището на с. Български Извор. Редно е изписването 

на пътя да е 1-4(Е772). 

- гр. Тетевен- с. Рибарица- с. Шипково-гр. Троян и с. Гложене-гр. 

Ябланица. Това са два участъка от един и същи републикански път, а 

именно III-358 с наименование, съгласно Решение №945 на МС (Троян-

Кърнаре-Шипково-Рибарица-Тетевен-Еложене-Ябланица-Добрбевци-

(Роман-Златна Панега). 

-  с. Черни Вит по поречието на р. Черни Вит към гр. Етрополе. Този 

участък е част от републикански път III-3701 с наименование „Етрополе-

Рибарица-Ямна-Черни Вит-(Тетевен- Гложене). 

2. Точно да бъдат отразени дължините на републиканските пътища на 

територията на общината както следва:  

- Първокласна пътна мрежа 11,066 km; 

- Третокласна пътна мрежа 75,838 km;. 

 

Възложителят на ОУПО Тетевен  

взема под внимание съответните 

точки от подадената информация от 

Областно пътно управление - Ловеч, 

която се отрази по подобаващ начин 

в заданието за обхват и съдържание 

на ДЕО на ОУПО Тетевен. 
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НИНКН 

Писмо с изх.№ 0800-

549/07.12.2015 г. относно 

задание, обхват и съдържание 

на Доклад за екологична оценка 

на проект за Общ устройствен 

план на община Тетевен 

Във връзка с постъпило писмо с изх. № 2970 от 19.11.2015 г. относно искане на 

мнения, препоръки и становища по предложеното задание, НИНКН ни уведомява 

за следното: 

След извършената проверка в ННДА при НИНКН и Автоматизираната 

информационна система “Археологическа карта на България” (АИС „АКБ“) 

установяваме, че територията на община Тетевен, област Ловеч се характеризира с 

много висока наситеност с недвижими културни ценности. 

Специфичните особености на археологическите недвижими културни ценности ги 

определя като най-застрашени при реализацията на инвестиционни намерения от 

всякакъв порядък. До момента в базата данни на АИС „АКБ“, за територията на 

общината са въведени над 200 регистрационни картона за регистрирани АНКЦ - 

единични могили, могилни некрополи, култови обекти, укрепени места, селища от 

различни хронологически периоди, древни пътища и др. Със сигурност може да се 

твърди, че в тази територия съществуват и нерегистрирани до момента 

археологически обекти, притежаващи статут на недвижими културни ценности, 

съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН. До момента на тяхната идентификация, 

превантивната им защита се осигурява от хипотезата на чл. 160. ал. 2 от ЗКН. В 

тази връзка от особено важно значение за Доклада за екологична оценка, а и за 

проектния ОУП на община Тетевен, е съдействието на специалисти-археолози от 

РИМ - Ловеч, които са извършили регистрацията на АНКЦ и притежават най-

актуален списък за територията на общината. 

В част 3.7 „Културно-историческо наследство“ от предложеното ни Задание (стр. 

135 - стр. 140) е предложен списък на обекти на културното наследство на 

територията на община Тетевен, предоставен от НИНКН. Прави впечатление 

използването на некоректни по смисъла на ЗКН термини („архитектурни 

паметници“, „исторически паметници“, „археологически паметници“), вероятно 

механично пренесени от предоставените списъци. Длъжни сме да отбележим, че 

тези списъци са попълвани по време на действието на отменения Закон за 

паметниците на културата и музеите. 

Във връзка с гореизложеното, и за да е коректен Докладът за ЕО е необходимо 

следното: 

4. Частта от доклада, засягаща културното наследство на територията на 

общината да бъде изготвена от експерт по културно наследство, със 

съдействието на специалисти от РИМ-Ловеч. 

5. Да се прецизира списъка на археологическите недвижими културни 

ценности чрез включване и на данните от АИС „Археологическа карта на 

България“. Да бъде извършен анализ на обобщената информация е оглед 

избягване на дублиране на обекти. 

6. Да бъдат коригирани горецитираните формулировки в съответствие е 

терминологията на ЗКН. 

Възложителят на ОУПО Тетевен  

взема под внимание всички 

препоръки, мнение и съответните 

точки от подадената информация от 

НИНКН, които са отразени по 

подобаващ начин в заданието за 

обхват и съдържание на ДЕО на 

ОУПО Тетевен, както и последствие 

в докладите по ЕО и ОСВ. 
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РИМ - Ловеч 

Писмо с изх. № 133-РД-

05/30.06.2017 г. относно: 

Задание, обхват и съдържание 

на Доклад за екологична 

оценка на окончателен 

предварителен проект за Общ 

устройствен план на община 

Тетевен  

 

 

 

На Ваше писмо № 2185, от 22.06.2017 г., във връзка с изработване на Общ 

устройствен план (ОУП) на Община Тетевен, в част т. 3.7. Културно-историческо 

наследство. Недвижими културни ценности 

Да бъдат направени следните допълнения и корекции към таблица 57. Справка за 

НКЦ (археологически обекти) на територията на Община Тетевен, посочени в 

Приложение 1 и Приложение 2. 

Всички Археологически недвижими културни ценности, посочени в Приложение 1, 

са обявени в Държавен вестник и са част от културното наследство на Община 

Тетевен. 

При изписването в графа 5 (Обявен в: ДВ, бр./год./протокол на НСОПК), в табл. 57 

е допусната техническа грешка, която да бъде коригирана - РМС № 1711 от 

22.10.1962 г. 

Посочените в таблица 57, графа 6 (Вид) обекти като архитектурно-строителни, 

според Закона за културното наследство (ЗКН), трябва да се отбележат в графата 

като археологически (недвижими културни ценности). 

Надяваме се на пълно съдействие от Ваша страна, при издирването, опазването и 

представянето на културно-историческото наследство на Тетевенския край. 

Възложителят на ОУПО Тетевен  

взема под внимание всички 

препоръки, мнение и съответните 

точки от подадената информация от 

РИМ – Ловеч и са отразени в  

предложеното коригирано задание за 

обхват и съдържание на Доклад за 

екологична оценка на проект за Общ 

устройствен план на община 

Тетевен. 

ИА ЕСМИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писмо с изх.№ 2185/001/ 

29.06.2017 г. относно 

Съгласуване на Окончателен 

вариант на Предварителен 

проект за Общ устройствен 

план (ОУП) на Община Тетевен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След запознаване с Окончателния вариант на Предварителен проект на Общ 

устройствен план (ОУП) на Община Тетевен, даваме своето Становище: 

Нямаме забележки по предоставения от Вас Окончателен вариант на 

Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Тетевен. 

Точно и правилно са отразени съоръженията на електропреносната мрежа, 

собственост на ECO - ЕАД, стопанисвани от МЕР Плевен и МЕПР Ловеч. В точка. 

1.5.3. «Друга техническа инфраструктура» и т. 1.5.3.1. «Електроснабдяване», 

информацията е съобразена с изходните данни от наше писмо - Изх.№Пл-ПМО-

412/24.06.2013 г. 

Можем да предоставим на фирмата-изпълнител на Проекта на Общия устройствен 

план на Община Тетевен графичната информация за конфигурацията на 

електропреносната мрежа на територията на Общината и трасетата на 

електропроводите на цифров носител. 

Моля, точно да бъдат отразени сервитутите на линейните обекти - електропроводи 

високо напрежение, съобразно Наредба №16 - Приложение 1 към чл.7, ал.1, т.1. 

На Общественото обсъждане на Предварителния проект за ОУП и на Екологичната 

оценка към него, моля, да ни известите, за да бъдат изпратени наши представители 

за проверка на отразените сервитути, съгласно действащата нормативна Наредба 

№16 за сервитутите на енергийните обекти. 

 ОУП се изготвя за период на действие от 15-20 години. С цел дългосрочните 

предвиждания за развитието на техническата инфраструктура, ако има 

новопостъпили данни за присъединяване на нови мощности на територията на 

община Тетевен в отдел “Перспективи и развитие” на ЦУ - ЕСО-ЕАД София, 

можем да ги предоставим на Общественото обсъждане на Предварителния проект 

за ОУП. 

Подадената информация, 

препоръките, мненията и 

съответните точки от становището на 

ИА ЕСМИС  са отразени по 

подобаващ начин в заданието за 

обхват и съдържание на ДЕО на 

ОУПО Тетевен, както с докладите по 

ЕО и ОСВ. 
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Електроенергиен 

системен оператор 

ЕАД 

Мрежови 

експлоатационен 

район Плевен 

Писмо с изх.№ 2185/002/ 

29.06.2017 г. относно:  Задание 

за обхват и съдържание на 

Доклад за екологична оценка на 

Окончателнен вариант на 

Предварителен проект за Общ 

устройствен план (ОУП) на 

Община Тетевен 

След запознаване със Заданието за обхват и съдържание на Доклад за екологична 

оценка на проект за Общ устройствен план (ОУП) на Община Тетевен, даваме 

своето Становище: 

Точно и правилно са описани съоръженията на електропреносната мрежа, 

собственост на ECO - ЕАД, стопанисвани от МЕР Плевен и МЕПР Ловеч. В точка. 

1.5.3. «Друга техническа инфраструктура» и т. 1.5.3.1. «Електроснабдяване», 

информацията е съобразена с изходните данни от наше писмо - Изх.№Пл-ПМО-

412/24.06.2013 г. 

Можем да предоставим на фирмата-изпълнител на Проекта на Общия устройствен 

план на Община Тетевен графичната информация за конфигурацията на 

електропреносната мрежа на територията на Общината и трасетата на 

електропроводите на цифров носител. 

Възложителят на ОУПО Тетевен 

приема за сведение и изпълнение на 

посочените препоръки и взема под 

внимание подадената информация, 

която ще бъде отразена в заданието 

за обхват и съдържание на ДЕО на 

ОУПО Тетевен и с докладите по ЕО 

и ОСВ. 

МОСВ 

Дирекция 

Национален парк 

Централен Балкан 

 

3. Писмо с изх.№ 09-00-

44/11.07.2017 г. относно 

Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за 

Екологична оценка на проект 

за Общ устройствен план на 

Община  

Във връзка с Ваши писма с изх. №№2185/22.06.2017 г. и 2185/001-23.06.2017 г. до 

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ) относно Задание за 

обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на проект за Общ 

устройствен план на Община Тетевен, Ви информирам следното: 

Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ) е обявен за защитена територия по 

смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), обявен със Заповед № 

843/31.10.1991 г на Министъра на околната среда като народен парк, 

прекатегоризиран със Заповед № РД-396/15.10.1999 г. на Министъра на околната 

среда и водите като национален парк. 

Съгласно Закона за биологичното разнообразие НПЦБ е: 

 Защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на дивите 

птици, обявена със . Заповед № РД-559/05.09.2008 г. на Министъра на околната 

среда и водите (ДВ бр. 84/26.09.2008 г.) 

 Защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, 

приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/09.03.2007 

г.) 

Относно Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на 

проект за Общ устройствен план на Община Тетевен, Ви предоставям следните 

бележки и коментари: 

1. В раздел „Защитени територии“ (3.6.2.1 Характеристика на защитените 

територии - стр.115) информацията за резерватите „Боатин“, „Козя стена“, 

„Царичина“ и Национален парк „Централен Балкан“ е необходимо да бъде 

редактирана, както следва: 

 три резервата „Боатин“, „Козя стена“ и „Царичина“ {резерватите са 

включени в територията на НПЦБ) 

 част от Национален парк „Централен Балкан“ 

Национален парк „Централен Балкан, вкл. резерватите „Боатин“, „Козя стена“ и 

„Царичина“ се управляват от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ 

5300 Габрово, ул. Бодра смяна № 3, ПК 80 Тел./факс: (+3 5 9 66 80 1 277), E-mail: 

office@centralbalkan.ba  

Възложителят на ОУПО  Тетевен 

приема за сведение и изпълнение на 

посочените препоръки и забележки, 

които ще бъдат отразена в заданието 

за обхват и съдържание на ДЕО. 

Съответните специалисти ще вземат 

под внимание подадената 

информация от всички точки на 

становището на Дирекция 

Национален парк Централен Балкан, 

която ще се отрази с докладите по 

ЕО и ОСВ.  
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2.  Национален парк „Централен Балкан“ (стр.122 ) Площта на НПЦБ е 72 

021.1 ха. Актуален към настоящия момент е Плана за управление на НПЦБ, 2016-

2025 г., приет с Решение № 195/24.03.2016 г. на Министерски съвет (ДВ, 

бр.26/01.04.2016г.) - Посоченият План за управление на НПЦБ, 2001-2010 г. е бил в 

сила до приемането на новия план за управление на НПЦБ, 2016- 2025 г. 

3.  Цитираният източник на информация „План за управление на НПЦБ, 

2001-2010 г., не е верен. Актуален към настоящия момент е План за управление на 

НПЦБ, 2016-2025 г. 

4.  Раздел 1.3.1.5 Транспортна инфраструктура (стр. 29). Предвидено е 

изграждане на нов четвъртокласен път южно от с. Дивчовото към община Пирдоп, 

който да обвърже пространствено- комуникационно и функционално двете 

териториални структури, което ще създаде предпоставки за засилено 

междуобщинско сътрудничество и развитие на съвместни социално-икономически 

дейности. Дължината на пътния участък е 11,4 км. Съгласно приложените скици и 

карти трасето преминава през територията на НП Централен Балкан в района на м. 

Косишки краварник, Землище Дивчовото. 

Съгласно Приложение №3.1.16 Пътна инфраструктура в НП Централен Балкан от 

Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г., в този район се намира почвен горски 

път № 11 "Михалска река - Косишки краварник" с дължина 2.1 км на територията 

на НПЦБ. Състоянието му е лошо. Пътят се използва за осъществяване на 

контролно-охранителна дейност на ДНПЦБ. Посоченият път попада в зона 3.2.2.4. 

Инфраструктура, съгласно съществуващото зониране на НПЦБ. 

В останалата част от проектното трасе по ОУП е разположен туристическия 

маршрут № 3 х. „Момина поляна“ - м. Цочов дол - х. „Паскал“ - Пирдоп. Съгласно 

Приложение № 3.1.8 Пешеходни туристически маршрути в НП Централен Балкан 

от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г., туристическия маршрут е част от 

зона 3.2.2.3. Природосъобразен туризъм. Съгласно приложената в Заданието схема 

новопроектирания път копирайки или не съществуващи туристически маршрути, 

горски пътища и др. е разположен изцяло на територията на 3.2.2.1. Зона 

Ограничено Човешко Въздействие. 

Съгласно чл. 21, т. 1 от ЗЗТ в националните паркове е забранено “строителство, 

освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, 

пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на 

парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на 

съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения“ 

Съгласно 3.2.1.2. Режими, норми и условия, въведени на основание на чл. 21, т. 16 

от ЗЗТ за цялата територия на НПЦБ, се забранява: 

4.  Строителство на туристически заслони и хижи, пътища, спортни и други 

съоръжения, с изключение на съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и 

пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на ДНПЦБ, 

съоръжения за комуникации и ел. проводи. 

Предвид гореизложеното проектирания път преминаващ през територията на 

НПЦБ следва да отпадне от Заданието. 
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5.  Раздел 3.6.2 Защитени територии, съгласно Закона за защитените 

територии (ЗЗТ) и Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, съгласно 

Закона за биологичното разнообразие, т.3.6.2.1 Характеристика на защитените 

територии, фигура № 33 Местоположение на резерватите, спрямо регулационните 

граници на община Тетевен, (стр.122). Схемата следва да се коригира тъй като 

отметките на резерватите не са привързани към нанесените територии/полигони 

(особено резерват „Боатин“). 

На фигура № 35 Местоположение на Защитените територии, спрямо територията 

на община Тетевен липсва надписа на резерват Боатин“. На стр. 142, т.7. да 

отпадне твърдението *,През последните 40 - 50 години, поради социално-

икономически причини, броят на пасящите животни във високопланинската зона 

на парка е драстично намалял. Недостатъчната паша в някои части е свързана с 

промени в растителната покривка - сибирската хвойна измества тревните 

съобщества в определени участъци. Наблюдават се промени на видовите 

асоциации и биологичното разнообразие “. Посоченото не отговаря на истината. 

Съгласно Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. след приемането на 

България в ЕС се наблюдава драстично увеличаване на пашуващите в НПЦБ 

домашни животни. 

6. Раздел 6.1 Вероятните значителни въздействия, 6.1.1 Предварителна 

прогноза за въздействието върху околната среда при реализиране на ОУП на 

община Тетевен (стр.201) „Южно от селата Черни Вит и Дивчовото в посока 

община Пирдоп трасето попада на територията на 33 по директива за хабитатите, 

която припокрива 33 по директива за птиците „ Централен Балкан “ BG0000494“ 

Не става ясно за кое трасе става въпрос, тъй като преди това се коментира Път от 

общинска пътна мрежа - IV клас през с. Бабинци до с. Глогово, който няма 

географска връзка със 33 „ Централен Балкан “ BG0000494 Ако цитатът се отнася 

до проектирания път за гр. Пирдоп, то Заданието следва да се съобрази с 

препоръките по т.1. 

Актуалният План за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. може да бъде открит на 

www. centralbalkan. bg/Администрация/Управление/Законодателство/Планове за 

управление. 

МОСВ 

Дирекция 

Национален парк 

Централен Балкан 

Писмо с изх. № 09-00-

11/19.01.2016г. отговор на наш 

изх. № 3427(2) /14.01.2016 г 

относно Актуална информация 

за природните местообитания 

на територията на Национален 

парк „Централен Балкан“. 

Във отговор на наше писмо изх. № 3427(2) /14.01.2016 г.  относно т. 2 от писмо 

изх.№ 32-00-32/21.12.2015 г. на НП „Централен Балкан“ относно представянето на 

актуална информация за природните местообитания на територията на Национален 

парк „Централен Балкан“ ни информират за следното: 

Актуална информация за природните местообитания на територията на 

Национален парк Централен Балкан по Директива 92/43 ЕЕС (EUR 28,ЗБР) вкл. 

картен материал, формуляри, ГИС информация и др. може да намерите в сайта на 

Натура2000http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000

494&siteType=HabitatDirective  

НП “Централен Балкан“ ни предоставя и допълнителна информация за природните 

местообитания по EUR 27 и EUNIS (EUNIS Habitat Classification), картирани в 

рамките на Проект BG161PO005 /09/3.2/04/12, финансиран от ОП „ОС 2007-
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2013г.“, част от Актуализирания план за управление на Национален парк 

„Централен Балкан“ (Приложение 1 ). 

МИНИСТЕРСТВО 

НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И 

ХРАНИТЕ 

„ЮГОЗАПАДНО 

ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ" 

ДП 

БЛАГОЕВГРАД 

Писмо с изх. № 06-04-

69/1/06.07.2017г. Благоевград 

относно:  Искане за 

представяне на становище по 

доклад за екологична оценка на 

Общ устройствен план на 

община Тетевен. 

В „Югозападно държавно предприятие" ДП, гр. Благоевград под наш вх. 

№ 06-04-69/23.06.2017г е постъпило Ваше писмо, относно искане за представяне на 

становище по доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община 

Тетевен. 

След преглед съдържанието на предоставената ни разработка считам, че е 

необходимо да се съобрази със следните забележки: 

1.  Частта отнасяща се за горските територии, следва да бъде съобразена с 

Горскостопанските планове на ТП „ДГС Тетевен" и ТП „ ДГС Рибарица" и ТП 

„ДГС Черни Вит", които е редно да бъдат ползвани, като основа за разработване на 

частта характеризираща горските територии и екосистемите в тези територии. 

2.  Размера на цитираната обща площ - държавни горски територии е 

некоректна.  

В тази връзка уточнявам, че в Горскостопанските планове на трите стопанства 

(ДГС Тетевен, ДГС Рибарица и ДГС Черни вит), горските територии са уточнени 

по землища и по вид собственост и от там могат да се заимстват коректни и точни 

данни. 

3.  В частта описваща биологичното разнообразие на територията на 

общината, предлагам горскостопанските екосистеми да се характеризират, като се 

разграничат по отделно за всяко едно от трите стопанства, тъй като всяко едно от 

тях е отделна стопанска единица и се отличава със своите особености. 

4.  В съдържанието на доклада и в ОУПО ловностопанската дейност на 

територията на общината е засегната общо. Предлагам да се вземат предвид 

актуалните данни от Ловностопанските планове на трите стопанства и дейността да 

се характеризира коректно. 

В заключение допълвам, описаното по-горе да се вземе предвид и в съдържанието 

на Общия устройствен плана на общината. 

От прегледа на съдържанието на ОУПО не става ясно, дали ще бъдат включени 

държавни горски територии. В случай, че се предвижда включване на такива 

територии, считам за необходимо да се допълни, като се конкретизира площта, 

която ще влезе в ОУПО, с каква цел се включва, както и да бъде уточнено и 

посочено, в кои землища и части от териториалния обхват на ТП „ДГС Тетевен", 

ТП „ДГС Рибарица" и ТП „ДГС Черни Вит" се намират, да се посочат имотите с 

уточнена площ по землища, в частност подотделите по Горскостопански план на 

двете стопанства. 

Относно забележка 2  - Размера на 

цитираната обща площ - държавни 

горски територии е некоректна, и 

разминаването експертите мислят, че 

се дължи на територии, които не са 

класифицирани като „територии за 

природозащита“ въпреки че са част 

от територията на НП „Централен 

Балкан“. За целта, може да се 

направи справка със становище  с 

Изх. № 32-00-22 21.12.2015г. 

Дирекция Национален парк 

Централен Балкан - Министерство на 

околната среда и водите.   

Цитат: „Относно „картата на 

устройствените територии и зони“ 

http://gispro.bu/oupteteven/ имоти с 

кд. № 20996.49.85, 20996.20.1, 

3емлище Дивчовото, Община 

Тетевен м. Голям Климаш и 

62579.196.2 3емлище Рибарица, 

Община Тетевен не са 

класифицирани като „територии за 

природозащита“, въпреки, че са част 

от територията на НП Централен 

Балкан. Същата територия в „картата 

на концепцията за развитието на 

общината“ е класифицирана като 

планинска територия извън 

националния парк докато в „картата 

на защитените зони и територии“ тя 

е част от НП Централен Балкан. В 

картата на собствеността тези имоти 

са определени като общинска 

публична собственост, което също не 
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кореспондира със статута на 

Национален парк като публична 

държавна собственост. През 2015 г. 

тези имоти и други такива бяха 

разгледани от междуведомствена 

работна група назначена със Заповед 

на Министъра на ОСВ. В резултат на 

това те са включени в план за 

действие с разписани конкретни 

мерки по разрешаване на подобни 

имотни проблеми по границата на 

НП Централен Балкан. Към момента 

описаните по горе имоти попадат и 

са включени в територията на НП 

Централен Балкан съгласно налична 

в ДНПЦБ кадастрална граница 

предоставена през 2015 г. Тъй като 

тези имоти в момента са в процедура 

т.е. предстои нанасяне на настъпили 

промени в кадастралния регистър на 

недвижимите имоти (КРНИ) то 

следва те да бъдат включени в 

територията на НП Централен 

Балкан и това да бъде отразено на 

съответните карти от ОУП.“ 

„ЧЕЗ 

Разпределение 

България“ АД 

Писмо с изх.№ 

1202618622/07.07.2017 г. 

относно Задание за обхват и 

съдържания на Доклад за 

екологична оценка окончателен 

вариант на предварителен 

проект: "Общ устройствен план 

на Община Тетевен" 

" ЧЕЗ Разпределение България " АД, Ви уведомява, че относно Задание за обхват и 

съдържания на Доклад за екологична оценка окончателен вариант на 

предварителен проект: "Общ устройствен план на Община Тетевен", изразява 

следните препоръки : 

1.  Съществуващите съоръжения, собственост на "ЧЕЗ Разпределение 

България" АД, да бъдат отразени в Общия устройствен план на Община Тетевен, с 

техните сервитутни зони, съгласно  Наредба № 16 за сервитутите на енергийните 

обекти", Издадена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, 

Министерството на земеделието и горите и Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр. 88 от 8 октомври 2004 г. , изм. ДВ. бр. 

77 от 2 септември 2008 г., изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 11 февруари 2014 г. 

2.  При разрастване на населените места и новообразувани устройствени 

зони да се предвидят необходимите нови съоръжения за присъединяване 

(трафопостове, електропроводни линии средно напрежение и електропроводни 

линии ниско напрежение), както и необходимите сервитутни зони около тях. 

3.  Да се изготвят ПУП-ПП на новите съоръжения за присъединяване на 

новообразуваните селищни образувания, с възможност за изграждане на 

техническа инфраструктура, съгласно чл. 126, ал. 6 от Закон за устройство на 

Възложителят на ОУПО Тетевен 

приема за сведение и изпълнение на 

посочените препоръки и взема под 

внимание подадената информация, 

която е отразена в заданието за 

обхват и съдържание на ДЕО на 

ОУПО Тетевен, както и последствие 

ще бъде по подобаващ начин взета 

под внимание в  докладите по ЕО и 

ОСВ. 
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територията  (ЗУТ). 

„Теленор 

България“ ЕАД 

 

Писмо с изх. № TI 

43857/11.07.2017 г. относно 

Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за 

екологична оценка на проект за 

Общ устройствен план на 

община Тетевен 

Относно: Съглсауване 

на Окончателен вариант на 

Предварителен проект на Общ 

устройствен план на Община 

Тетевен 

В отговор на Ваши писма с изходящи номера 2185 от 22.06.2017 г. и 2185/001 от 

23.06.2017 г. с искане за становище по Окончателен вариант на Предварителен 

проект на Общ устройствен план на Община Тетевен, Ви уведомяваме следното: 

„Теленор България“ ЕАД няма забележки по предоставения Окончателен вариант 

на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Тетевен. 

Оставаме на Ваше разположение в случай на необходимост от всякакво 

допълнително съдействие. 

 

Възложителят на ОУПО Тетевен 

приема за сведение и изпълнение на 

посочените препоръки и взема под 

внимание подадената информация, 

която е отразена в заданието за 

обхват и съдържание на ДЕО на 

ОУПО Тетевен, както и последствие 

ще бъде по подобаващ начин взета 

под внимание в  докладите по ЕО и 

ОСВ. 

„Българска 

телекомуникацион

на компания" ЕАД 

(БТК)- Виваком 

 

Писмо с Регистрационен 

индекс № 08-00-

1393/20.07.2017 г. относно 

задание за обхват и съдържание 

на доклад за екологична 

оценка-окончателен вариант на 

предварителен проект: общ 

устройствен план на Община 

Тетевен 

 

Относно: отговор на Ваше писмо с изх.№ 2185/22.06.2017г. във връзка със задание 

за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка-окончателен вариант на 

предварителен проект: общ устройствен план на Община Тетевен 

Във връзка със Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка - 

окончателен вариант на предварителен проект: общ устройствен план на Община 

Тетевен („Заданието"), от името на „Българска телекомуникационна компания" 

ЕАД (БТК), Ви уведомяваме за следното: 

След запознаване с Част № 1.3.1.6.6., касаеща „Телекомуникационната 

инфраструктура": 

1)  В писмо до Вас с изх. № 08-00-802/22.04.2015г. дружеството ни е 

посочило, че за точното отразяване на местоположението на мрежите и 

съоръженията на територията на Община Тетевен е необходимо да ни бъде 

предоставена кадастрална подложка. Към настоящия момент в БТК не е 

постъпвала такава. Съобразно последното дружеството ни не е предоставяло 

изходна информация за съществуващата електронна съобщителна мрежа и 

свързаната с нея инфраструктура на територията на представляваната от Вас 

община; 

2)  В посочената по-горе част от Заданието е посочено развитие на мрежата 

на ИА ЕСМИС с оглед изграждането на оптична свързаност на сградите на 

общинските и другите администрации. 

Електронната съобщителна мрежа, включително и приемо-предавателните 

станции, собственост на БТК, не са отразени. 

3)  По отношение на изложените данни в Заданието, е необходимо да бъде 

доуточнена следната информация: 
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•  БТК предоставя телефонни услуги при 100% степен на цифровизация на 

телефонните връзки на територията на цялата община; 

•  GSM покритие - 99,97 % покритие по население на територията на 

общината; 

•  БТК предоставя телевизионна услуга по технологията Direct to The Home 

TV (DTH TV) на територията на общината; 

•  На територията на общината се предоставя достъп до фиксиран 

високоскоростен интернет, с високо качество по ADSL технология 

•  Мобилен достъп до интернет чрез UMTS технология със 96,68 % 

покритие по население на територията на общината.  

4) Не на последно място посочваме и факта, че на БТК е издадено 

Разрешение за строеж № 04/02.02.2015г., с което е разрешено да се реализира 

строителството на следния обект: „Инсталиране на приемо-предавателна станция 

за глас и/или данни на БТК № VT5525_B, състояща се от монтаж на антени на 

съществуваща СР - кула, фидерна скара и оборудване на съоръжения за електронни 

мрежи, към съществуващ обект: телевизионна 

ретранслаторна станция (ТВРС) „Тетевен 1" и обслужваща сграда към нея.". 

С оглед констатираните пропуски по графична и обяснителна част, към 

настоящото писмо предоставяме на магнитен носител (1бр. CD) следната 

информация: 

•  Ехсе1-ска таблица с информация за GSM покритието на територията на 

Общината, както и брой на съществуващи наши базови станции с GPS координати. 

•  Схематично нанесени трасета на електронна съобщителна мрежа, 

собственост на БТК, на територията на гр.Тетевен, в DWG формат. 

Поради посочените по-горе пропуски, заявяваме, че настоящото писмо не следва да 

се счита за съгласуване по смисъла на ЗУТ. 

В очакване сме на успешно разрешаване на възникналия казус, при отчитане на 

интересите на страните и при пълно съобразяване с действащото в страната 

законодателство. 

Приложение: 

• Магнитен носител - 1бр. CD 

„Мобилтел" ЕАД 

Писмо с изх. № TI 

7040/11.07.2017 г. относно 

Относно: Съгласуване 

на окончателен педварителен 

проект на Общ устройствен 

план на община Тетевен, Ваш 

изх. № 2185/22.06.2017 год. 

 

 

След преглед на окончателния проект установихме, че в общата графика базовите 

станции на „Мобилтел" ЕАД не са отразени, като елементи на техническата 

инфраструктура, т.е. липсва цялата ни мобилна мрежа на територията на Община 

Тетевен. 

По повод Ваше искане изх. № П-2522/29.09.2015 година, за предоставяне на 

изходни данни за електронната съобщителна инфраструктура на „Мобилтел" ЕАД 

на територията на община Тетевен, сме Ви уведомили с официално писмо с Ваш 

вх. № 2522/1/07.10.2015 г., че: 

„Мобилтел" ЕАД няма изградена линейна инфраструктура (кабелни линии), но е 

реализирало радиопокритие чрез изграждане на отделни обекти - базови станции, 

част от мобилната мрежа на територията на община Тетевен. За функциониращите 

обекти на мобилната мрежа, сме предоставили данни в графичен и цифров вид 

Възложителят на ОУПО Тетевен 

приема за сведение и изпълнение на 

посочените препоръки и взема под 

внимание подадената информация, 

която е отразена в заданието за 

обхват и съдържание на ДЕО на 

ОУПО Тетевен, както и последствие 

ще бъде по подобаващ начин взета 

под внимание в  докладите по ЕО и 

ОСВ. 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

475 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

(компактдиск). 

Поради което, с настоящото не съгласуваме окончателен проект на Общ 

устройствен план на община Тетевен. 

Моля да предприемете отразяване на обектите на „Мобилтел" ЕАД, в текстовата и 

графична част на проекта, предвид данни, предоставени с писмо с Ваш вх. номер 

2522/1/07.10.2015 година. 

РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

ДЪРЖАВНА 

АГЕНЦИЯ 

„ЕЛЕКТРОННО 

УПРАВЛЕНИЕ“ 

Писмо с Регистрационен. № 

ДАЕУ - 2808/03.07.2017 г. 

относно Относно: Съгласуване 

на Окончателен вариант на 

Предварителния проект на Общ 

устройствен план на Община 

Тетевен 

 

В отговор на Вашето писмо с изх. №2185/001-23.06.2017 г. (наш per. №ДАЕУ- 

2662/26.06.2017 г.) с молба за мнения, препоръки и становища по приложения към 

писмо на Община Тетевен с изх. №2185/22.06.2017 г. (наш per. №ДАЕУ-

2627/23.06.2017 г.) документ „Задание за обхват и съдържание на Доклад за 

екологична оценка Окончателен вариант на предварителен проект: Общ 

устройствен план на Община Тетевен“ Ви информираме, че с писмо на ИА 

ЕСМИС с per. №0094-3615/10.12.2015 г. сме предоставили информация за 

електронната съобщителна инфраструктура на Държавна агенция „Електронно 

управление“ (правоприемник на ИА ЕСМИС съгласно изменения и допълнения в 

Закона за електронното управление от 01.07.2016 г.), разположена на територията 

на Община Тетевен. Информираме Ви също, че новопостроената оптична кабелна 

линия с направление Ловеч - Угърчин - Ябланица/Тетевен е въведена в 

експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05- 2403/16.12.2015 г., издадено от 

Дирекция за национален строителен контрол. 

Държавна агенция „Електронно управление“ няма забележки по предоставения ни 

документ. 

Възложителят на ОУПО Тетевен 

приема за сведение и изпълнение на 

посочените препоръки и взема под 

внимание подадената информация, 

която е отразена в заданието за 

обхват и съдържание на ДЕО на 

ОУПО Тетевен, както и последствие 

ще бъде по подобаващ начин взета 

под внимание в  докладите по ЕО и 

ОСВ 

БДДР-Плевен 

Становище с изх. № 

2939/15.12.2017 г. на  БДДР – 

Плевен относно: Съгласуване 

на Окончателен вариант на 

Предварителен проект на Общ 

устройствен план на Община 

Тетевен – Коригирано Задание 

на Окончателен вариант на 

ОУПО Тетевен. 

Във връзка с постъпило в Баеейнова дирекция Дунавски район (БДДР) Ваше писмо 

с искане за становище за допустимост на основание чл.12, ал.5 и ал.6 от Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 

на защитените зони относно допустимостта на Общ устройствен план (ОУП) на 

община Тетевен (предварителен проект) спрямо Плана за управление на речните 

басейни (ПУРБ) 2016 -2021 г., Плана за управление на риска от наводнения 

(ПУРН) 2016 - 2021 г. в  Дунавски район. На основание чл.155, ал. 1,  т.23 от 

Закона за нодите (ЗВ), БДДР изразява сдсдното Становище: 

1. Заключение за допустимостта на  инвестиционното предложение спрямо 

мерките за постигане добро състояние на водите, определени ПУРВ 2016 -2021г. и  

ПУРН 2016 -2021г. в Дунавски район 

Предоставена информация за ОУП: 

-  Уведомление за Проект за Общ устройствен план на Община Тетевен“; 

-  Grafichcn material; 

-  Grafichen material - lows гез; 

-  Obqсnitelna zapisка - word version  97-2003; 

-  Prilojeniq za RlOSV11 

-  Transfer.peloud.bW4N7aOx (1) 

-  OUPO Tetevеn 2017.rar 

Направените констатация  и 

посочените в писмо с изх. № 

2939/15.12.2017 г. на  БДДР – Плевен 

са отразени по подобаващ начин в 

Заданието на съдържание и обхват на 

ДЕО на ОУПО Тетевен. 
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-  ОУПО Тетевен ниска резолюция 

-  ОУ1Ю Тетевен Oбяснителна записка 

-  OUPO Tctevcn shapefiles; 

-                New Zadanie za obhvat DEO na OUP na Obshtina Teteven.pdf. 

1.1. Допустимост на ОУП па община Тетевен спрямо мерките за постигане 

добро състояние на водите, определени в  ПУРБ 2016 -2021г. в  Дунавски район 

Територията на община Тетевен попада а района на разпространение на следните 

водни тела: 

1.1.1. Повърхностни водни тела 

Код на БТ 

Воден 

ОбЕКТ 

Географско описание на повърхностното 

водно тяло 

Естествено 

/СМВТ 

/ИВТ 

Химнчно 

състояние 

Екологично 

състояние/ 

потенциал 

BG1VT900R1001 ВИТ 

р, Бели Пит до вливане на р. Черни Вит при 

Тетевен, вкл. притоци - Косица, Заводна и 

Черна река, без зоната за защита РВ 

"Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на 

р. Рибарица 

Естествено добро добро 

BG1VT900R1101 ВИТ 

р. Бели Вит до вливане на р. Черни Вит при 

Тетевен, вкл. притоци – Костииа,  Заводна и 

Черна река, без зоната за защита РВ 

"Болованджика"; РВ „Брестнишка лъка" на 

р. Рибарица 

Естестнено ОТЛИЧНО добро 

BG1VT900R1002 ВИТ 

р. Черни Вит от извор да влива не на р. 

Бели Вит при. Тетевен, вил. притоци - 

Свинска и Косица, без зоната за защита РВ 

Свинска рока 1 и 2 

Естествено отлично добро 

CG1VT7S9R1005 ВИТ 

р. Вит от вливане на реките Черни Вит и 

Бели Вит при Тетеаен до вливане на р. 

Калник при Пещерна 

Естестоено неизвестно неизвестно 

BGltS200R1043 ИСКЪР 

р. Малък Искър от вливане на приток при с. 

Малък Искър до влизане на приток при 

Калугер on р 

Естествено неизвестно неизвестно 

 

Горепосочените  водни  тела  следва да се отразят в окончателният 
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вариант на ОУП. 

 

1.1.2. Подземни водни тела 

Код на ВТ Име на ВТ 
Химично 

състояние 

Количествено 

състояние 

BG1GO0ODTJK045 
Карстови води и 

Централния Балкан 
лошо добро 

BG1G0D00QAL018 
Порови води и 

Квагернера - р. Вит 
лошо добро 

 

1.1.3. Зони за защита на водите, съъгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за 

водите 

Зони за защита на 

водите 

Вид на зоната 
ИП не попада/попада 

{име, код) в зона за 

защита 

чл. 119а, ал.1, т.1 от 

3В 

Зона зз защита на 

питейните води от 

повърхностни водни 

тела 

Попада, 
BG1DSWVT1101 

 Зона за защита на 

питейните води от 

подземни водни тела 
Попада 

СОЗ определени по 

реда на Наредба N°3 

от 16.10.2000 г. 

CO3-08/12.05.04; 

СОЗ-91/29.05.06; 

C03-405/23.10.13 

чл, чл.119а, ал. 1, т. 2 от 

ЗВ 

чл.119а, ал.1, т. 3 от 

ЗВ 

Зона за отдих и водни 
спортове Не попада 

Чувствителна зона Попада, BGCSARI02 

 Уязвима зона Попада 

чл.119а, ал.1, т.4 от 

ЗВ 

Зона за стопански 
ценни видове риби 

Попада 

чл.119а, ал.1, т.5 от 
Зона за 
местообитания 

Попада, „ Централен 

Балнон- буфер" 
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3В BG0001493; 

„Централен Балкан“ 

BG 0000494;  

„Български извор" 

BG0001036 

Зона за птици 

Попада „Централен 

Балкан буфер“ 

BG0002128; 

„Васильовска 

планина"BG0002109; 

„Централен Балкан" 

BG 0000494. 

В окончателният вариант ни ОУП следна да се отразят Зоните за 

защита на водите, включително зоните за опазване на стопански ценни 

видове риби и други водни организми и зоните за защита на повърхностни 

води, предназначени за питейно битово водоснабдяване и СОЗ. 

1.1.4. Мерки заложени в ПУРБ 2016 - 2021г. в Дунавски район за опазване на 

повърхностните и подземните води, които следна да се имат предвид при 

реализирането на ОУП: 

В ПУРБ са заложени 9 програми от мерки (ПоМ), които включват основни, 

допълващи и допълнителни мерки, както следва: 

•  прилагане нa принципа за пo-пълно  възстановяване на разходите за 

водни услуги; 

• опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване; 

• регулиране на водовземанията на пресни повърхностни води и на 

подземни води; 

• регулиране на емисиите на замърсители от точкови източници па 

замърсяване; 

• забрани за въвеждане  на замърсители от дифузни източници на 

замърсяване; 

• предотвратяване замърсяването на водите с приоритетни вещества; 

• предотвратяване или намаляване въздействието па аварийни 

замърсявания; 

• опазване па защитените територии и зони с водозависими местообитания 

и видове; 

• преодоляването на климатичните промени. 

Програмите са поместени в Раздел 7 на ПУРБ. 

При реализиране на ОУП да се прилагат и спазват мерките съгласно Становището 

но Екологична оценка № 7-3/2016 г, на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 — 2021 г. 

в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11). 

Заключение: Реализирането на ОУП е допустимо с мерките и целите заложени в 

ПУРБ 2016 - 2021г. в Дунавски район. 
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1.2. Допустимост на ОУП на община Тетевен спрямо мерките за постигано добро 

състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 -2021г. в Дунавски район 

Община Тетевен не попада в район със значителен потенциален риск от 

наводнения. 

1.2.1. Мерки заложени е ПУРБ 2016 - 2021г. в Дунавски район за опазване па 

повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при 

реализирането на ОУП; 

В Програмата от мерки заложена в ПУРН. мерките са систематизирани и следните 

основни групи: 

  Мерки на ниво Район за басейново управление, които следва 

задължително да се отразят в ОУП на община Тетевен; 

• Регионални мерки с много висок приоритет - Тук се включват мерки, 

които са приложими на басейново/национално ниво;  

• Други регионални мерки - мерки, приложими па басейново ниво, вкл.  и 

извън РЗПРН; 

  Мерки за РЗПРН: 

• Необходими мерки — приоритетни мерки за съответния РЗПРН, 

необходимостта от които е определена е достачъчна степен на сигурност;  

• Допълнителни мерки - мерки, които не са от първостепенна важност за 

РЗПРН и допълват необходимите;  

• Инициирани/стартирали конкретни мерки; 

  Мерки в населени места извън РЗПРН - планирани мерки във 

връзка със значими наводнения след 2012 г. 

При реализации на ОУП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките 

съгласио Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН 

(Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016-2021 г. в ДРБУ) 

включително: 

  Предвижданията на Общите устройстени планове на общините 

да бъдат съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на 

вероятност на 20- годишната вълна. 

Заключение: Реализирането на ОУП е допустимо

 спрямо мерките заложени ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район.  

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите,  по 

отношение на този вид инвестиционни предложения 

Дейности. които касаят водовземане и ползване на воден обект подлежат на 

Разрешителен режим. 

ОУП да се съобрази със забраните, ограниченията и регламентите на чл.143, 

146, 149, ал.2 и ал.З от Закона за водите. 

3.  Относно  информация за съществуващи или разрешени въздействия 

върху водното тяло в района, конто трябва да бъдат взети предвид при последваща 

процедура по глава шест oт ЗООС 

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в 

Регистри на издадените разрешителни, публикувани  на интернет страницата на 
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Басейнока дирекция „Дунавски район“ - http://www.bd-

dunаv.org./content/registri/razreshitelni-i-resheniia/. 

4.  Относно информации за свободните водни ресурси в частта от подземно 

водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови 

съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на 

изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване 

на замърсяването. 

Нe е обект на ОУП. 

5.  Мотивирана оценка на значителното въздействие  върху водите и 

водните екосистеми 

ОУП на община Тетевен няма да окаже значително въздействие върху водите и 

водните екосистеми при спазване на Посочените мерки в т.1 от настоящето 

становище. 

Коригираният  ОУПО Тетевен и Коригираното задание за ЕО на Общ устройствен 

таи (ОУП) на община Тетевен (предварителен проект) следва  да се актуализират 

съгласно влезлите в сила ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016 - 2021 г, в ДРБУ и да се 

съгласуват с БДДР. 

Настоящето становище не може да се счита за становище за съгласуване на ОУП 

на община Тетевен по смисълът на чл. 127, а.ч.2 от Закона за устройство на 

територията. 

ДНПЦБ 

 Писмо с изх.№ 32-00-

1/11.01.2018 г. относно внесен 

Окончателен вариант на  

Предварителен проект на 

ОУПО  Тетевен и Коригирано  

Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за 

Екологична оценка на проект за 

Общ устройствен план на 

Община 

Национален парк „Централен Балкан" (НПЦБ) е обявен за защитена територия по 

смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), обявен със Заповед № 

843/31.10.1991 г на Министъра на околната среда като народен парк, 

прекатегоризиран със Заповед № РД-396/15Л0Л999 г. на Министъра на околната 

среда и водите като национален парк. 

Съгласно Закона за биологичното разнообразие НПЦБ е: 

•  защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на дивите 

птици, обявена със Заповед № РД-559/05.09.2008 г. на Министъра на околната 

среда и водите (ДВ бр. 84/26.09.2008 г.) 

•  защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от 

защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ 

бр. 21/09.03.2007 г.) 

Съгласно обявените граници на НПЦБ, на територията му административно 

попадат територии от девет общини, между които и община Тетевен. 

Във връзка с Ваше писмо  до Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ 

(ДНПЦБ) относно “Общ устройствен план на община Тетевен (предварителен 

проект, изменения) — цифрова папка „ОУП-Тетевен-изменение“ - към 3399-20-10- 

2017 - Korigirano_2_New_Zadanie za obhvat DEO na OUP па Obshtina Teteven), 

изразявам становище, че планираните в ОУП дейности са допустими спрямо 

режимите на Национален парк Централен Балкан (НПЦБ), определени със 

заповедта за обявяването му и действащия план за управление. 

Информирам Ви, че след детайлно запознаване с предоставените ни документи, са 

Направените констатация  и 

посочените в писмо с изх.№ 32-00-

1/11.01.2018 г. забележки на ДНПЦБ 

са отразени по подобаващ начин в 

Заданието на съдържание и обхват на 

ДЕО на ОУПО Тетевен. 
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констатирани следните несъответствия и неточности, отнасящи се до територията 

на Национален парк Централен Балкан (НПЦБ), които би следвало да бъдат 

коригирани в следващите фази на ОУП на община Тетевен: 

I. Относно Том I Общ устройствен план на Община Тетевен - цифрова 

папка „ОУП-Тетевен-изменение“ - към 3399-20-10-2017, Obqsnitelna zapiska - word 

version 97-2003, TOM I ОУПО Тетевен 

1.  Стр.48 „За нейно начало се приема р. Бели Вит, която извира в района на 

връх Вежен и се формира от началните й притоци Черна река и Дебелщица“ - Река 

Бели Вит се формира от сливането на следните притоци: Основен приток - р. Стара 

Рибарица и второстепенни - Черната река, Заводна, Костипа. 

2.  Стр.49 Почви - Според класификацията на почвените типове, 

разпространени на територията на парка, съгласно World Reference Base for Soil 

resources (2007), в общото описание на почвите па територията на общината са 

пропуснати няколко типа, а именно: Тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols) 

и тип Планинско-ливадни почви (Modic Cambisols). Същите са разпространени 

почти изцяло на територията на НП Централен Балкан. 

3.  Стр.55 „Резерватите „Боатин” и „Царичина” попадат в териториалния 

обхват на община Тетевен.“ Да се добави, че в териториалния обхват на община 

Тетевен попада и част от Резерват „Козя Стена“. 

4.  Стр.55 „На територията на община Тетевен попада част от НП 

„Централен Балкан“. Да се коригира - Паркът Централен Балкан е обявен като ,, 

народен ” със Заповед N9 843/31 октомври 1991г. на Министъра на околната среда, 

с площ 71 669.5 ха. 

5.  Стр.59 „BG0000494 Централен Балкан, обявена със Заповед № РД- 

559/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 

84/26.09.2008 г./, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на МС 

№122/2007 г. /ДВ бр. 21/2007г./ Разположена е върху площ от 71 669.5 ха.“. - 

Съгласно NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM, Защитена зона ,,Централен 

Балкан” - код BG0000494, тип С (Защитена зона и по двете Директиви), е с 

референтна площ 72021,0722 ха., разписана в т.2.2. от формуляра с актуализация 

2015-07. Посочената в ОУП площ следва да се коригира в съответствие с 

формуляра. 

6.  Стр.60 Посочените данни на животинското разнообразие следва да бъдат 

съобразени с новия план за управление. „В парка се срещат 59 вида бозайници - 

66% от видовете в България“ - Съгласно Плана за управление (ПУ) на НПЦБ, 2016-

2025г количественото разнообразие на бозайниците в НПЦБ се оценява на 60 вида, 

което представлява 62% от бозайниците в България и т. н. 

7.  Стр.236 „По отношение на прогнозната перспектива за развитие на 

транспортната инфраструктура и подобряване на достъпността следва да се 

предвиди възможност за изграждане на пътна инфраструктура свързваща 

общинската територия със съседно разположените общини на юг от нея“. 

Такава прогноза към момента би противоречат на режима на НПЦБ и съответните 

резервати /Царичина, Боатин, Козя Стена/ разписан в ЗЗТ и Плана за управление 
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(ПУ) на НПЦБ, 2016-2025 г. Планирането и изграждането на такава пътна 

инфраструктура по всяка вероятност ще доведе до нейното преминаване през 

територията на НПЦБ тъй като общата граница на Община Тетевен с 

южностоящите общини е едва 150 м. в частта, която не е разположена и не 

преминава през НП Централен Балкан. При разписват на прогнозлата перспектива 

за развитието така и при коментарите no т. VII 7. 6. 2. Транспортна достъпност и 

осигуреност на територията, би следвало ОУП да се съобрази с тези факти и да се 

уточни, че съществуват нормативни ограничения за изграждането на подобна 

инфраструктура на територията на НПЦБ, съгласно 3.2.1.2. Режими, норми и 

условия, въведени на основание на чл. 21, пи 16 от ЗЗТ за цялата територия на 

НПЦБ пи 4 от Плана за управление (ПУ) на НПЦБ, 2016-2025г., приет с РМС № 

195/24.03.2016г., на територията на НПЦБ е забранено: "Строителство на 

туристически заслони и хижи, пътища, спортни и други съоръжения, с изключение 

на съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и пречиствателни съоръжения, 

сгради и съоръжения за нуждите на ДНПЦБ, съоръжения за комуникации и ел. 

проводи. За периода на действие на ПУ на НПЦБ, 2016-2025г., не е предвидено 

изграждането на нови пътища на територията на НПЦБ. Режима на Резерватите 

определен в Чл.16 и Чл.17 на ЗЗТ категорично не допуска изграждането на нова 

пътна инфраструктура от такъв тип. 

8.  Стр.283 „Фигура 47. Концепция за пространствено развитие на община 

Тетевен“. На схемата липсва легенда и това я прави неразбираема, по всяка 

вероятност на същата е нанесен и новия четвъртокласен път, предвиден да премине 

през територията на НПЦБ, южно от с. Дивчовото към община Пирдоп чийто 

недопустимост е коментирана на няколко пъти в настоящото писмо точка 7, 9 и 11 . 

9.  Стр.286 „Община Тетевен има нужда от пряка връзка в посока юг. Една 

възможност, в това отношение е реконструкция на съществуващия горски път от с. 

Черни Вит и с. Дивчовото към град Антон и свързване с Подбалканския път, 

преминаващ през Розовата долина.“. Такъв горски път през безлесната зона на НП 

Централен Балкан не съществува. Изграждането на четвъртокласен път е 

недопустимо съгласно Съгласно 3.2.1.2. Режими, норми и условия, въведени на 

основание на чл. 21, пи 16 от ЗЗТ за цялата територия на НПЦБ пи 4 от Плана за 

управление (ПУ) на НПЦБ, 2016-2025г., приет с PMC М 195/24.03.2016 г. Трасето 

на проектния път преминава и през Зона Ограничено Човешко Въздействие (ОЧВ). 

Съгласно Плана за управление т.3.1.2 основното предназначение на зоната е 

опазване на естественото състояние и протичащите процеси във включените в нея 

съобщества, екосистеми и природни местообитания (с минимална намеса на 

човека); Осигуряване на условия за поддържане на биологичното единство на 

парка и на естествения биологичен обмен на видовете. Към момента в района 

преминава пешеходен туристически маршрут описан в ПУ на НПЦБ, 2016~2025г., 

(Приложение № 3.1.8. Пешеходни туристически маршрути в НП Централен 

Балкан). 

10.  Стр.291, 292 Да са добави „ На територията на Община Тетевен, 

включена в НП Централен Балкан преминават над 22 официални туристически 
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маршрута (Приложение N2 3.1.8, Пешеходни туристически маршрути в НПЦБ), 

ПУ на НПЦБ, 2016-2025 г. “ 

11.  Стр.318 Фигура 57. Прогноза за пространственото обособяване на зоните 

за спорт, отдих и рекреация и туризъм. Да се премахне нанесеното трасе между 

Дивчевото и Антон/Пирдоп, изказано вече по- горе. 

II. Относно “Общ устройствен план на община Тетевен (предварителен 

проект) - цифрова папка „ОУП-Тетевен-изменение“ - към 3399-20-10-2017, 

Korigirano 2 New Zadanie za obhvat DEO na OUP na Obshtina Teteven, 

1. Документ „ Коригирано задание за обхват и съдържание на доклад за 

екологична оценка . Окончателен вариант на предварителен проект: Общ 

устрайствен план на община Тетевен „ 

1.1.  Стр.88 „В горното течение на река Рибарица има и борови гори. От това 

село до устието на реката е почти напълно обезлесена“. По всяка вероятност става 

на въпрос за р.Вит /Бели Вит/, а горите е горното течение и на двете реки Бели и 

Черни Вит са бял му рови и съмрчови с изключение на ограничени площи 

монокултури от бял бор, смърч и дугласка ела; 

1.2.  Стр.88 „ За начало на р. Бели Вит се приема долът Рибарица“. 

Коректният запис е, че за начало на р.Бели Вит се приемар. Стара Рибарица; 

1.3.  Стр.93 „фигура 24 Повърхностни води - община Тетевен“ река Костика - 

следва да се коригира нар.Костина; 

1.4.  Стр.107 „Основен проблем на качеството на питейната вода е 

замътването при обилни валежи във водосбора на речни водохващания 

„Болованджика” и „Брестнишка лъка” (водоснабдяващи с. Рибарица и гр. Тетевен), 

както и на каптаж „Пали лула” (водоснабдяващ част от кв. Полатен). Необходимо е 

изграждане на пречиствателни съоръжения на съществуващите водоизточници“ . 

Тъй като и двете водохващания се намират на територията на HI1 Централен 

Балкан, включително и част от пътя по р. Стара Рибарица е необходимо да се 

добави, че изграждането и реконструкцията на пречиствателни съоръжения, 

ремонт и поддръж ка на същуствуваща пътна мрежа и др. инфраструктури и 

дейности по експлотацията на водохващанията трябва да бъде съобразено с режима 

и нормите на НП Централен Балкан заложени в Плана за управление и ЗЗТ. 

1.5.  Стр.114 т.3.3. Почви в общото описанието на почвите на територията на 

общината са пропуснати няколко типа. 

Според класификацията на почвените типове, разпространени на територията на 

парка, съгласно World Reference Base for Soil resources (2007) пропуснати са тип 

Кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisols); тип Тъмноцветни горски почви 

(Umbric Cambisols) и тип Планинско-ливадни почви (Modic Cambisols); 

1.6.  Стр.126 „Всички защитени територии, попадащи на територията на 

община Тетевен, се контролират от РИОСВ - Плевен“. 

Коректно е да се запише: ,, Национален парк“ Централен Балкан “ се управлява от 

Дирекция Национален парк “ Централен Балкан ДНПЦБ е създадена на основание 

чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 49 от ЗЗТ със Заповед № РД-506/29.12.1998г.-Приложение11.  

1.5.1. (изменена със Заповед № РД-75/03.02.2006 г. - Приложение № 1.5.2.) на 
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Министъра на околната среда и водите, като самостоятелно юридическо лице на 

пряко подчинение на Министерството на околната среда и водите със седалище в 

гр. Габрово и предмет на дейност: управление и охрана на Национален парк 

Центрааен Балкан; прилагане на Плана за управление; възлагане на дейности, 

предвидени в Плана за управление и устройствеиите планове и проекти; 

координация и контрол върху дейности, осъществявани от други органи, 

организации и лица; мониторинг на компонентите на околната среда и поддържане 

на база данни; санкциониране на нарушители. 

1.7.  Стр.133 „фигура 32 Местоположение на Резерватите, спрямо 

регулационните граници на община Тетевен“. Наименованията на резерватите 

следва да се центрират спрямо графичните полигони. Това се отнася особено за 

резерват Боатин и в по малка степен за резерват Царичина. 

Стр.133 “Поради голямата си площ, НПЦБ обхваща пет области (Габрово, Ловеч, 

Пловдив, София и Стара Загора) и девет общини, като в обхвата на община 

Тетевен на юг, попадат части в землищата на селата Дивчовото, Рибарица и с. 

Черни Вит“. - Землище Черни Вит няма площи в НПЦБ. 

1.8.  „Съгласно 3.2.1.2. Режими, норми и условия, въведени на основание на 

чл. 21, т. 16 от ЗЗТ за цялата територия на НПЦБ, се забранява: “ Предвид 

законовите разпоредби, проектираният път преминаващ през територията на НПЦБ 

отпадна от проекта на ОУПО Тетевен, респективно от Заданието“. Следва да се 

отрази, че става въпрос за отпадане на проектирания нов четвъртокласен път, 

преминаващ през територията на НПЦБ, южно от с. Дивчовото към община 

Пирдоп с дължина на пътния участък от 11,4 km. 

Правното основание и запис следва да бъде „ Съгласно 3.2.1.2. Режими, норми и 

условия, въведени на основание на чл. 21, т. 16 от ЗЗТ за цялата територия на 

НПЦБ т. 4 от Плана за управление (ПУ)на НПЦБ, 2016-2025г., приет с РМС 

№195/24.03.2016г., на територията на НПЦБ е забранено "Строителство на 

туристически заслони и хижи, пътища, спортни и други съоръжения, с изключение 

на съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и пречиствателни съоръжения, 

сгради и съоръжения за нуждите на ДНПЦБ, съоръжения за комуникации и ел. 

проводи. За периода на своето действие ПУна НПЦБ, 201б-2025г., не предвижда и 

не планира изграждането на нова пътна мрежа през територията на НПЦБ. " 

1.9.  Стр.140 - Текстовата и таблична информация следва да се актуализира и 

да се копира от действащия ПУ на НПЦБ, 201б-2025г   

1.10.  Стр.149 - Съгласно NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM Защитена 

зона „Централен Балкан” - код BG0000494, тип С (Защитена зона и по двете 

Директиви) е с референтна площ 72021,0722 ха. разписана в т.2.2. от формуляра с 

актуализация 2015-07s . Посочената в ОУП площ следва да се коригира в 

съответствие с формуляра. 

1.11.  Стр.150 - Територията на Защитената зона се контролира от НПЦБ, а не 

от съответните РИОСВ (виж т.1.6). 

1.12.  Стр.155 - Предлагам текста свързан с коментарите за статута на 

територията в границите на НПЦБ да отпадне, тъй като е в противоречие с 
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настоящото природозащитно законодателство, касаещо НП Централен Балкан. Не 

става ясно какво отношение има това към ОУП на Община Тетевен. Направените 

предложения и коментари са реализуеми при тотална промяна на ЗЗТ и редица 

други закони и нямат пряко отношение към устройваната територия. 

1.13.  Стр.217 - Препоръчвам разглеждане и анализ на въздествието на 

планираните дейности в 33 Централен Балкан буфер върху местообитания и видове 

в 33 Централен Балкан, тъй като част от планираните дейности особен но 

строителни са в непосредствена близост до 33 Централен Балкан. Анализа може да 

е съвдем кратък както е напвен и за другите защитени зони. 

Гореописаните корекции следва да бъдат отнесени и към аналогичните текстове на 

документа „Koreg. New lived. 3_uved_PPP_V3_ OUPO Teteven. 18.10.2017'* 

2. Документ /папка/ - Grafichen material. 

2.1.  Карта № 2 „Опорен план на собствеността Диагноза“ от папка „Grafichen 

material“. Съгласно ЗЗТ Чл. 8. (1) Парковете с национално значение, посочени в 

приложение № 1, и природните резервати,посочени в приложение № 2, които 

служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост, са 

изключителна държавна собственост. На територията на НПЦБ не е допустимо 

наличието на друг вид собственост. Територията на Парка е актувана като 

изключителна държавна собственост с АДС № 1/16.01.1997 г. с площ от 73 261.8 

ха, в това число 44 079.8 ха горски фонд и 29 182 ха - високопланински пасища и 

ливади. 

На картата на територията на НПЦБ в района на Му ров дол, Равна река и др. има 

големи по площ имоти оцветени не като имоти публична държавна собственост. 

Приложените коментари и забележки се отнасят и за Карта № 2 от папка ,, 

Grafichen material - lows res“, които трябва да се коригират. 

2.2.  Карта № 4 „Концепция за пространствено развитие“ от папка „Grafichen 

material" - Следва да се разграничат понятията туристически път и пътека, а не да 

се поставят в обща категория. На територията на НПЦБ се използва понятието 

пешеходен туристически маршрут и би следвало всички такива на територията на 

НПЦБ да бъдат описвани така. На предложената в ОУП карта № 4 е нанесен само 

един туристически път/пътека съвпадащ с вече „отпадналия “ нов четвъртокласен 

път южно от с. Дивчовото към община Пирдоп. В същото време въпреки голямото 

количество ключови туристически маршрути разположени на територията на 

НПЦБ на картата няма нанесен нито един. 

Съгласно действащия ПУ на НПЦБ, 2016-2025г., на територията на НПЦБ 

преминават над 22 официални туристически маршрута (Приложение N2 3.1.8. 

Пешеходни туристически маршрути в НП Централен Балкан), от всичките тези 

маршрути няма показан нито един. 

Следва предложения туристически път от Дивчевото до Пирдоп да отпадне или да 

бъде категоризиран като „пешеходен туристически маршрут“ в частта му на 

преминаване през НП Централен Балкан. 

Приложените коментари и забележки се отнасят и за Карта № 4 от папка „Grafichen 

material - lows res“ 
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Карта № 8 „Подробни устройствени планове“ На картата е видно, че ПУП в района 

на Стара Рибарица обхваща територии от НП Централен Балкан, което трябва да се 

коригира и съответния маркер на ПУП, полигона да бъде разположен извън 

територията на НПЦБ. 

Приложените коментари и забележки се отнасят и за Карта № 4 от папка „Grafichen 

material - lows res “ 

2.3.  Карта № 11 „Селищна структура обитаване и прогноза“ от папка 

„Grafichen material“. Полигона определен като обхват на селищните центрове южно 

от с\ Рибарица трябва да бъде коригиран и от него да бъдат изключени териториите 

на НПЦБ т.е. териториалния му обхват не трябва да включва територии на НПЦБ. 

Приложените коментари и забележки се отнасят и за Карта № 11 от папка ,, 

Grafichen material - lows res “ 

2.4.  Карта № 14 „Инженерна инраструктура електроснабдяване диагноза“ от 

папка „Grafichen material“. Нанесеният на картата електропровод 20 kV по река 

Заводна, който преминава през границата на НП Централен Балкан и стига до 

резерват Царичина на практика не съществува на терен от повече от 30 г. Следва да 

бъде нанесена корекция и електропровода да се отрази само извън границата на 

НП. 

Приложените коментари и забележки се отнасят и за Карта №14 от папка „ 

Grafichen material - lows res “ 

2.5. Карта № 17 „Спорт , отдих и туризъм прогноза“ от папка „Grafichen 

material“ Относно маркирания пешеходен туристически маршрут от с. Дивчевото 

до гр.Пирдоп следва да се приложат указанията за отразяване по Карта №4. На 

територията на НП маршрута е категоризиран като пешеходен туристически, без 

допълнителна класификация и категоризация като „първостепененКато 

интензивност на ползване и натоварване той е многократно по слабо използван от 

пешеходните туристически маршрути водещи до х. Вежен, х. Бенковски и х.Ехо, 

така че неговото приоритизиране е неуместно и необосновано. 

Категоризацията, терминологията и всичко останало на пешеходните туристически 

маршрути разположени в НП Централен Балкан следва да се придържат към 

разписаното в ПУ на НПЦБ, 2016-2025г.. 

На картата липсват следните пешеходни туристически маршрути определени в ПУ 

на НПЦБ, 2016-2025г., (Приложение № 3.1.8. Пешеходни туристически маршрути 

в НП Централен Балкан) : 

-  Маршрут № 3 х. „Момина поляна“ -м. Цочов дол - х. „Паскал“ - Пирдоп; 

-  Маршрут № 10 с. Рибарица - м. Данчова бичкия — х. „Вежен“ - м. 

Каменна порта - гр. Клисура (зимен). Маршрута преминава през вр. „Вежен 

Притожените коментари и забележки се отнасят и за Карта №17 от папка  

„Grafichen material - lows res /  

3(http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PSSC/BG0000494/BG

0000494 PS 16.pdf) 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

487 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

РИОСВ-Плевен 

Становище с изх. № 

3399/30.01.2018 г. на  РИОСВ – 

Плевен относно: Екологична 

оценка на Общ устройствен 

план на Община Тетевен  

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 3399/23.06.2017 г. и документацията 

към него с вх. № 3399/21.08.2017 г., вх. № 3399/23.08.2017 г., вх. № 3399/20.10.2017 

г., вх. № 3399/18.12.2017 г., вх. № 3399/12.01.2018 г. и вх. № 3399/15.01.2018 г. на 

РИОСВ - Плевен, Ви информирам за следното: 

При извършената проверка за допустимост по реда на глава II, раздел II от Наредба 

за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 

на защитените зони (,Наредба за ОС, обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.) се 

установи следното: 

ОУП на община Тетевен е допустим спрямо мерките и целите, заложени в ПУРБ, 

2016 - 2021 г в Дунавски район и спрямо мерките, заложени в ПУРН, 2016 - 2021 г. 

в Дунавски район; ОУП на община Тетевен следва да се съобрази със забраните, 

ограниченията и регламентите на чл. 143. 146, 149, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите 

(ЗВ), съгласно Писмо на Басейнова дирекция Дунавски район, с вх. № 

3399/18.12.2017 г. на РИОСВ - Плевен. 

Планът е допустим спрямо режимите на защитените територии, в които попада 

(защитени местности /ЗМ/ „Валога“, „Горунчето“, „Десеткар“, „Драгово присое“, 

„Костина“, „Лисец“, „Черния рът , природни забележителности (ПЗ) „Водопад 

Скока“, „Гложенският водопад“, „Пещера Ляс¬товица Пещера Моровица", 

„Рушова пещера“), определени от Закона за защитените терито¬рии (ЗЗТ) и 

заповедите за обявяване на същите. 

Зa да се определи еднозначно и категорично дали така внесения Общ 

устройствен план на община Тетевен е допустим спрямо режима на 

Национален парк/НП/ „Централен Балкан (включващ и резервати „Боатин“, 

„Царичина“, част от резерват „Козя стена“), определен от 33Т, Заповедта за 

обявяването му и от План за управление на Национален парк (НП) 

„Централен Балкан“ 2016 - 2025 г., приет с Решение на МС № 195/24.03.2016 г. 

/ДВ, бр. 26/2016 г./ е необходимо възложителят (Община Тетевен) да направи 

допълнителни пояснения, като се отстранят съществуващи противоречия в 

текстовата и графичната части на плана, които са изложени по-долу в 

становището. 

Общ устройствен план (ОУП) на община Тетевен е допустим за реализиране, ако 

предвижданията му не влизат  в противоречие с режима, определен със заповедите 

за обявяване на защитени зони BG 0002109 „Васильовска планина“, BG 0002128 

„Централен Балкан – буфер“, BG 0000494 „Централен Балкан“. 

Съгласно Писмо на Дирекция на Национален парк Централен Балкан, вх. № 

3399/12.01.2018 г. на  РИОСВ - Плевен и Писмо на МОСВ, вх. № 3399/15.01.2018 г. 

на РИООСВ - Плевен, в документацията към уведомлението за ОУП на община 

Тетевен се установяват множество несъответствия и неточности, отнасящи се до 

територията на НП „Централен Балкан“, които следва да се отстранят: 

1. В Том I - Обш устройствен план на Община Тетевен: 

1.1.  На стр. 48 е допусната неточност по отношение р. Бели Вит. Следва да се 

има предвид, че р. Бели Вит се формира от сливането на следните притоци:

Направените констатация  и 

посочените в писмо с изх. № 

2939/30.01.2018 г. на  РИОСВ – 

Плевен са отразени по подобаващ 

начин в Заданието на съдържание и 

обхват на ДЕО на ОУПО Тетевен и в 

настоящия доклад за екологична 

оценка. 
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 Основен приток - р. Стара Рибарица и второстепенни - Черната река, 

Заводна, Костина; 

1.2.  На стр. 49 има пропуски по отношение описанието на почвите. Според 

класификацията на почвените типове, разпространени на територията на парка, 

съгласно World Reference Base for Soil resources (2007), в общото описание на 

почвите на територията на общината са пропуснати няколко типа, а именно: 

Тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols) и тип Планинско-ливадни почви 

(Modic Cambisols). Същите са разпространени почти изцяло на територията па НП 

Централен Балкан. 

1.3.  На стр. 55, при посочването на резерватите в териториалния обхват на 

община Тетевен, да се добави, че в границите на община Тетевен попада и част от 

Резерват „Козя Стена“. В текста за НП „Централен Балкан“ на същата страница да 

се направи корекция, като се вземе под внимание, че паркът Централен Балкан е 

обявен като „народен ” със Заповед № 843/31 октомври 1991 г. на Министъра на 

околната среда, с площ 71 669.5 ха. 

1 4 Посочената в ОУП (на стр. 59) площ от 71669.5 ха на 33 BG 0000494 

„Централен Балкан", обявена със Заповед № РД-559/05.09.2008 г. на Министъра на 

околната среда и водите (ДВ бр 84/26 09.2008 г.) следва да се коригира в 

съответствие със стандартния формуляр на защитената зона (NATURA 2000 - 

STANDARD DATA FORM), в който референтната площ е 72021,0722 ха (т.2.2. от 

формуляра с актуализация 2015-07.) - границите на защитената зона и на 

защитената територия съвпадат. 

1.5. Посочените данни на животинското разнообразие (стр. 60) следва да 

бъдат съобразени с новия план за управление на НП „Централен Балкан“ (НПЦБ) г. 

Съгласно внесената документация, „В парка се срещат 59 вида бозайници - 66 % от 

видовете в България“, а съгласно Плана за управление (ПУ) на НПЦБ, 2016 - 2025 

г„ количественото разнообразие на бозайниците в НПЦБ се оценява на 60 вида, 

което представлява 62 % от видовете бозайници в България. 

1.6. На стр. 236 от плана се посочва: ..По отношение на прогнозната 

перспектива за развитие на транспортната инфраструктура и подобряване на 

достъпността, следва да се предвиди възможност за изгражлане на пътна 

инфраструктура, свързваща общинската територия със съседно разположените 

общини на юг от нея“. В графичната част на плана не е представен 

новопредвиденият път, макар на различни места в текстовата част да се срещат 

коментари в тази връзка, а в текста няма достатьчно конкретика за намеренията на 

Община Тетевен в тази връзка. 

Такава прогноза противоречи на режима на НПЦБ и съответните резервати 

(Царичина „Боатин“, „Козя Стена"), разписан в ЗЗТ и Плана за управление (ПУ) на 

НПЦБ 2016-2025 г Планирането и изграждането на такава пътна инфраструктура, 

по всяка вероятност, ще доведе до нейното преминаване през територията на 

НПЦБ, тъй като общата граница на Община Тетевен с южностоящите общини е 

едва 150 m в частта, която не е разположена и не преминава през НП „Централен 

Балкан. 
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При разписване на прогнозната перспектива за развитието на транспортната 

инфраструктура и при коментарите no т. VII. 7. 6. 2. (Транспортна достъпност и 

осигуреност на територията), ОУП следва да се съобрази, че съществуват 

нормативни ограничения за изграждането на подобни инфраструктура на 

територията на НПЦБ. Съгласно 3.2.1.2. Режими, норми и условия, въведени на 

основание на чл. 21, т. 16 от ЗЗТ за цялата територия на НПЦБ, т. 4 от Плана за 

управление (ПУ) на НПЦБ, 201б-2025г., на територията на НПЦБ е забранено: 

„Строителство на туристически заслони и хижи, пътища, спортни и други 

съоръжения, с изключение на съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и 

пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на ДНПЦБ, 

съоръжения за комуникации и ел. проводи”. За периода на действие на ПУ на 

НПЦБ, 2016-2025 г., не е предвидено изграждането на нови пътища на територията 

на НПЦБ. Режимът на резерватите, определен в чл. 16 и чл. 17 на ЗЗТ категорично 

не допуска изграждането на нова пътна инфраструктура от такъв тип. 

1.7.  На схемата от стр. 283 („Фигура 47. Концепция за пространствено 

развитие на община Тетевен*) липсва легенда и това я прави неразбираема. Следва 

да се направи пояснение към нея, с цел определяне допустимостта на плана. 

1.8.  На стр. 286 от плана се посочва: „Община Тетевен има нужда от пряка 

връзка в посока юг. Една възможност, в това отношение е реконструкция на 

съществуващия горски път от с. Черни Вит и с. Дивчовото към град Антон и 

свързване с Подбалканския път, преминаващ през Розовата долина“. Такъв горски 

път през безлесната зона на НП Централен Балкан не съществува, не е ясно дали се 

предвижда реконструкция на път или изграждане на четвъртокласен път, което е 

недопустимо, съгласно 3.2.1.2. Режими, норми и условия, въведени на основание 

на чл. 21, т. 16 от ЗЗТ за цялата територия на НПЦБ, т. 4 от Плана за управление 

(ПУ) на НПЦБ, 2016-2025 г. 

Трасето на проектния път преминава през Зона „Ограничено Човешко 

Въздействие“ (ОЧВ). Съгласно Плана за управление (т. 3.1.2), основното 

предназначение на зоната е опазване на естественото състояние и протичащите 

процеси във включените в нея съобщества, екосистеми и природни местообитания 

(с минимална намеса на човека); Осигуряване на условия за поддържане на 

биологичното единство на парка и на естествения биологичен обмен на видовете. 

Към момента в района преминава пешеходен туристически маршрут, описан в ПУ 

на НПЦБ, 2016 - 2025г. (Приложение № 3.1.8. Пешеходни туристически маршрути 

в НП „ Централен Балкан “). 

1.9. На стр. 291 и 292 в текста на плана е подходящо да се добави, че на 

територията на Община Тетевен, включена в НП „Централен Балкан “ преминават 

над 22 официални туристически маршрута (Приложение № 3.1.8, Пешеходни 

туристически маршрути в НПЦБ, ПУ на НПЦБ, 2016-2025 г.). 

1.10.  На стр. 318 („Фигура 57. Прогноза за пространственото обособяване на 

зоните за спорт, отдих и рекреация и туризъм“) следва да се направят пояснения за 

нанесеното трасе между Дивчовото и Антон / Пирдоп или същото да се премахне, 

ако противоречи на режима на защитената територия. 
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1.11.  В текста на ОУП, както и в графичната част, е представена схема на 

собствеността, според която територията на НП „Централен Балкан“ е държавна 

публична собственост, а отделни имоти са частна собственост на физически и 

юридически лица. Съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията на РБ, чл. 8, ал. 1 от 

ЗЗТ, чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за държавната собственост, имотите, попадащи в 

границите на националните паркове, резервати и поддържани резервати, са в 

режим на изключителна държавна собственост. За територията на НП „Централен 

Балкан“ е издаден Акт за изключителна държавна собственост - АДС № 

1/16.01.1997 г. Последното обстоятелство следва да се отрази в общия устройствен 

план на община Тетевен, 

1.12.  В плана имоти от НП „Централен Балкан“ са определени като територия 

„за нуждите на селското стопанство“, но по смисъла на чл. 7, ал. 1 и чл. 8, т. 4 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), основното предназначение на 

територията на парка е „защитена територия". В ОУП на Община Тетевен трябва 

да се вземе предвид, че територията на НПЦБ е защитена територия, предвидена за 

природозащита. 

1.13.  При отразяване на съществуващото състояние на инженерната 

инфраструктура — електроснабдяване, да се вземе под внимание, че нанесеният в 

графичната част на плана електропровод 20 kV по река Заводна, преминаващ през 

границите на НП „Централен Балкан“ и стигащ до резерват „Царичина“, не 

съществува на терен от повече от 30 г. 

1.14.  В представения баланс на територията в ОУП на община Тетевен има 

съществени грешки - защитените територии в границите на община Тетевен са с 

площ 7.5 ха, а всъщност само територията на НП „Централен Балкан“ е с площ 

около 12500 ха, от които 5000 ха са резервати. 

За продължаване на процедурата е необходимо да внесете в РИОСВ - Плевен 

коригирана и допълнена текстова и графична документация, съобразно 

забележките в настоящето писмо за Общ устройствен план па Община Тетевен 

(предварителен проект). На основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за ОС, определям 

срок за представяне в РИОСВ - Плевен: до 30.4.2018 г. 

Напомням  Ви, че при неотстраняване на нередовностите  и/или  непредставяне на 

исканата информация, процедурата се прекратява.  

РИОСВ-Плевен 

Становище с изх. № 

3399/1/07.06.2018 г. на  РИОСВ 

– Плевен относно: Общ 

устройствен план на Община 

Тетевен  

На вх. № 3399/23.06.2017 г., 3399/21.08.2017 г„ 3399/28.08.2017 г„ 3399/20.10.2017 

г., 3399/18.12.2018 г. 3399/12.01.2018 г„ 3399/15.01.2018 г„ 3399/23.03.2018 г., 

3399/18.04.2018 г. 

Относно: Общ устройствен план (ОУП) на община Тетевен (предварителен 

проект). 

Във връзка с Общ устройствен план (ОУП) на община Тетевен (предварителен 

проект) (документация с вх. №, № 3399/23.06.2017 г., 3399/21.08.2017 г., 

3399/28.08.2017 г,, 3399/20.10.2017 г., 3399/18.12.2018 г., 3399/12.01.2018 г., 

3399/15.01.2018 г., 3399/23.03.2018 г., 3399/18.04.2018 г. на РИОСВ - Плевен), на 

основание чл. 36, ал. 2 и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

Направените констатация  и 

посочените в писмо с изх. № 

2939/30.01.2018 г. на  РИОСВ – 

Плевен са отразени по подобаващ 

начин в Заданието на съдържание и 

обхват на ДЕО на ОУПО Тетевен и в 

настоящия доклад за екологична 

оценка. 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

491 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредба за ОС, обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.), поради предоставена 

противоречива информация в текстовата част на плана (Том I -устройствен план на 

община Тетевен, вх. № 3399/23.03.2018 г. на РИОСВ - Плевен) и последните 

графични материали, отразяващи новопредвидените устройствени зони в община 

Тетевен, е необходимо да представите в РИОСВ - Плевен, в срок до 09.07.2018 г.: 

- Уточнение дали новопредвидената  устройствена зона (УЗ) 3/Ок1 в с. Рибарица, 

община Тетевен, попада в границите на защитени зони BG0000494 „Централен 

Балкан“ (за опазване на дивите птици), BG0000494 „Централен Балкан“ (за 

опазване природни местообитания и на дивата флора и фауна) и съответно - в 

границите на Национален парк (НП) „Централен Балкан“ (последното е посочено 

на стр. 322, в таблица 73 от текста - том I). Да се посочи също дали УЗ 5/Ок1, с. 

Рибарица, засяга границите на НП „Централен Балкан“ и двете защитени зони - 

BG0000494 „Централен Балкан“ и BG0000494 „Централен Балкан“. - Да се 

конкретизира, пред вид графичната част на плана, засяга ли посочената 

„крайселищна ландшафтна среда с режим на превантивна устройствена защита по 

чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ“ площи от НП „Централен Балкан“. 

На основание чл. 36, ал. 2 от Наредбата за ОС, при неизпълнение на посочените 

изисквания, процедурата се прекратява. 

 

Отговор на Община Тетевен  във връзка  със Становище с изх. № 

2939/07.06.2018 г. на  РИОСВ – Плевен относно: Екологична оценка на Общ 

устройствен план на Община Тетевен и по-точно уточнение за устройствена 

зона (УЗ) 3/Ок1 в с. Рибарица, община Тетевен дали  попада в границите на 

защитени зони BG0000494 „Централен Балкан“ (за опазване на дивите птици), 

BG0000494 „Централен Балкан“ (за опазване природни местообитания и на 

дивата флора и фауна) и съответно - в границите на Национален парк (НП) 

„Централен Балкан“,  и също дали УЗ 5/Ок1, с. Рибарица, засяга границите на 

НП „Централен Балкан“ и двете защитени зони - BG0000494 „Централен 

Балкан“ и BG0000494 „Централен Балкан“; Да се конкретизира, пред вид 

графичната част на плана, засяга ли посочената „крайселищна ландшафтна 

среда с режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от 

ЗУТ“ площи от НП „Централен Балкан“. 

Относно: На Ваш изх. № 3399/1 от 07.06.2018г. - Общ устройствен план(ОУП) на 

Община Тетевен 

 

В Община Тетевен е получено Ваше писмо с вх. № Писмо 2010/11.06.2018г., 

относно предоставена противоречива информация в текстовата част на 

предварителен проект  Общ устройствен план (ОУП) на община Тетевен и 

последните графични материали, отразяващи новопредвидените устройствени зони 

в община Тетевен. С писмото е поискано да се направи уточнение дали 

новопредвидените устройствени зони (УЗ) 3/Ок1 и 5/Ок1, разположени в 

землището на с. Рибарица, попадат или засягат защитени зони BG0000494 
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„Централен Балкан“ (за опазване на дивите птици) и BG0000494 „Централен 

Балкан“ (за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна). 

Във връзка с гореизложеното е направен анализ на получената информация, 

проведена е консултация с фирмата изготвила предварителния проект на ОПУ и 

фирмата извършваща екологична оценка. Въз основа на получената информация 

предоставям следните уточнения. 

Допусната е техническа грешка в обяснителната записка в таблица № 70, стр.  

321 за  УЗ 3/Ок1 в землището на с. Рибарица. Коректният текст е:  че тя попада в 

ЗЗ „Централен Балкан“ – буфер BG00014932 по Директивата за хабитатите и в 

ЗЗ „Централен Балкан“ – буфер BG0002128 по Директивата за птиците и НЕ 

попада в ЗЗ „Централен Балкан“ BG000049, както и в Национален парк 

„Централен балкан“. Същото важи и за УЗ 5/Ок1 в землището на с. Рибарица. 

В графичните части на проекта  на настоящия предварителен вариант на 

ОУП община Тетевен, посочената „крайселищна ландшафтна среда с режим на 

превантивна устройствена защита по чл. 10, ал.2 и ал. 3 от ЗУТ“ засяга площи от 

НП „Централен Балкан“.  

В следващия етап на проекта,  границите на  „крайселищна 

ландшафтна среда с режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, 

ал.2 и ал. 3 от ЗУТ“ ще бъдат коригирани така, че  да не засягат територии от 

НП „Централен Балкан“ и двете ЗЗ „Централен Балкан“ BG000049. 

Следва да се има в предвид, че всички корекции направени в етапа на 

съгласуване на  предварителния проект на ОПУ ще бъдат отразени в окончателния 

му вариант, както в графичната, така и  в текстовата части. 

РИОСВ-Плевен 

Становище с изх. № 

3399/3/05.07.2018 г. на  РИОСВ 

– Плевен относно: Екологична 

оценка на Общ устройствен 

план на Община Тетевен – 

коригирано задание за 

съдържание и обхват на ДЕО на 

ОУПО Тетевен 

Информирам Ви, че приемаме представените с вх. № 3399/23.06.2017 г. и 

документацията към него с вх. № 3399/21.08.2017 г., вх. № 3399/28.08.2017 г., вх. 

№ 3399/20.10.2017 г., вх. № 3399/18.12.2018 г., вх. № 3399/12.01.2018 г., вх. № 

3399/15.01.2018 г., вх. № 3399/23.03.2018 г., вх. № 3399/18.04.2018 г. и вх. № 

3399/2/19.06.2018 г.на РИОСВ - Плевен, коригирано Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за ЕО и проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, като информиране на най-ранен етап на компетентния орган 

по околна среда за план/програма/проект, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 

на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/2007 г., обн., ДВ, бр. 

73/2007 г., изм. и доп., бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г., бр. 94/2012 г., бр. 3/2018 г.), и 

искане по чл.8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, приета с ПМС № 139/2004 г., 

обн., ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп., бр. 3/2006 г., бр. 29/2010 г., бр. 3/2011 г., бр. 

38/2012 г„ бр. 94/2012 г., бр. 12/2016 г., бр. 3/2018). 

На основание чл. чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ЕО, въз основа на представената 

информация Ви уведомявам, че: 

I. По отношение на уведомлението по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС: 

От извършената в РИОСВ - Плевен справка относно местоположението на 

Направените констатация  и 

посочените в писмо с изх. № 

2939/30.01.2018 г. на  РИОСВ – 

Плевен са отразени по подобаващ 

начин в Заданието на съдържание и 

обхват на ДЕО на ОУПО Тетевен и в 

настоящия доклад за екологична 

оценка. 
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територията на Община Тетевен спрямо защитени зони и защитени територии от 

Националната екологична мрежа „Натура 2000“ се установи следното: 

1. Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии 

(ЗЗТ): 

В териториалния обхват на Община Тетевен попадат следните защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените територии: 

  

• Национален парк (НП) „Централен Балкан“, обявен със Заповед № 843/31.10.1991 

г. на МОСВ (ДВ, бр. 93/1991 г.), изм. със Заповед № 247/19.07.1999 г. (ДВ, бр. 

67/1999 г.) на МОСВ и Заповед за прекатегоризация № 396/15.10.1999 г. (ДВ, бр. 

44/2000 г.), с План за управление на Национален парк (НП) „Централен Балкан“, 

2016 - 2025 г., приет с Решение на МС № 195/24.03.2016 г. (ДВ, бр. 26/2016 г.). НП 

„Централен Балкан“ включва резервати „Боатин“, „Царичина“, част от резерват 

„Козя стена“; Защитена местност (ЗМ) „Валога“, обявена със Заповед № 

2122/21.01.1964 г. на КГГП, (ДВ бр. 6/1964 г.), прекатегоризирана със Заповед № 

РД - 750/10.06.2003 г. на МОСВ, (ДВ бр. 60/2003 г.); 

•  ЗМ „Горунчето“, обявена със Заповед №345/17.05.1979 г. на КОПС, (ДВ 

бр. 67/1979 г.), прекатегоризирана със Заповед № РД - 727/10.06.2003 г. на МОСВ, 

(ДВ бр. 60/2003 г.); 

•  ЗМ „Десеткар“, Обявена със Заповед № 2122/21.01.1964 г. на КГГП, (ДВ 

бр. 6/1964 г.), прекатегоризирана със Заповед № РД - 753/10.06.2003 г. на МОСВ, 

(ДВ бр. 60/2003 г.); 

•  ЗМ „Драгово прнсое“, обявена със Заповед № 2122/21.01.1964 г. на 

КГГП, (ДВ бр. 6/1964 г.), прекатегоризирана със Заповед № РД - 751/10.06.2003 г. 

на МОСВ, (ДВ бр. 60/2003 г.); 

•  ЗМ „Костина“, обявена със Заповед № 356/1966 г. на КГГП, (ДВ бр. 

30/1966 г.), прекатегоризирана със Заповед № РД - 735810.06.2003 г. на МОСВ, 

(ДВ бр.60/2003 г.); 

•  ЗМ „Лисец“, обявена със Заповед №2122/21.01.1964г. на КГГП, 

прекатегоризирана със Заповед № РД-752/10.06.2003г. на МОСВ, (ДВ бр. 

60/2003г.); 

•  ЗМ „Черния рът“, обявена със Заповед № 760/13.08.1981 г. на КОПС, (ДВ 

бр. 79/1981 г.), прекатегоризирана със Заповед № РД - 712/10.06.2003 г. на МОСВ, 

(ДВ бр. 60/2003 г.); 

•  Природна забележителност (ПЗ) „Водопад Скока“, обявена със Заповед 

№ 1799/ 30.06.1972 г. на МГОПС, (ДВ бр. 59/1972 г.); 

•  ПЗ „Гложенският водопад“, обявена със Заповед № 707/09.03.1970 г. на 

МГГП, (ДВ бр. 34/1970 г.); 

•  ПЗ „Пещера Лястовица“, обявена със Заповед № 1120/ 02.07.1968 г. на 

МГГП, (ДВ бр. 83/1968 г.); 

•  ПЗ „Пещера Моровица“, обявена със Заповед № 2810/10.10.1962 г. на 

ГУГ, (ДВ бр. 56/1963 г.); 

•  ПЗ „Рушова пещера“, обявена със Заповед № 2810/10.10.1962 г. на ГУГ, 
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(ДВ бр. 56/1963 г.). 

2. Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

Територията на Община Тетевен (респ., ОУП) обхваща участъци от защитени зони 

(33): 

•  BG 0002109 „Васильовска планина“, за опазване на дивите птици, 

обявена със Заповед № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.); 

•  BG 0002128 „Централен Балкан - буфер“, за опазване на дивите птици, 

включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 

335/2011 г. (ДВ бр. 41/2011 г.), обявена със Заповед № РД-321/04.04.2013 г. на 

МОСВ (ДВ, бр. 46, изм. бр. 47/2013 г.); 

•  BG 0000494 „Централен Балкан“, за опазване на дивите птици, обявена 

със Заповед № РД- 559/05.09.2008 г. (ДВ, бр. 84/2008 г.); 

•  BG 0001493 „Централен Балкан - буфер“, за опазване на природни 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, 

приети с Решение на Министерски съвет № 802/2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.); 

•  BG 0001036 „Български Извор“, за опазване на природни местообитания 

и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с 

Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.); 

•  BG 0000269 „Пещера Лястовицата“, за опазване на природни 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, 

приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.); 

•  BG 0000494 „Централен Балкан“, за опазване на природни местообитания 

и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с 

Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). 

Извършената проверка за допустимост на ОУП на община Тетевен по реда на чл. 

36, ал.2, във 

връзка с чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС, установи следното: 

Планът е допустим за осъществяване при условие, че планирането и 

предвижданията му не противоречат на режимите на посочените по-горе защитени 

територии, определени със Закона за защитените територии (ЗЗТ), заповедите им за 

обявяването и Плана за управление на Национален парк (НП) „Централен Балкан“, 

2016 - 2025 г., приет с Решение на МС № 195/24.03.2016 г. /ДВ, бр. 26/2016 г./. 

Съгласно Становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, вх. № 

3399/18.12.2018 г. на РИОСВ - Плевен, планът е допустим спрямо целите и 

мерките, заложени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2016-2021 г., при 

условие, че се спазват мерките и забраните, посочени в тях и Закона за водите. 

Планът е допустим за осъществяване, ако предвижданията му не влизат в 

противоречие с режимите, определени със заповедите за обявяване на защитени 

зони BG 0002109 „Васильовска планина“, BG 0002128 „Централен Балкан - буфер“, 

BG 0000494 „Централен Балкан“. 

След преглед на представената информация и на основание чл. 36 ал. 3 от 

Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка 

за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която съществува 
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вероятност ОУП на община Тетевен да окаже значително отрицателно въздействие 

върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 

опазване в защитена зона BG 0001493 „Централен Балкан - буфер“ и върху видове 

птици и техни местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG 0002109 

„Васильовска планина“ и BG 0002128 „Централен Балкан - буфер“. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените 

зони се основава на следните МОТИВИ: 

1.  Предвижданията на ОУП за устройването на териториите на община 

Тетевен има вероятност да доведат до трайни негативни изменения в природни 

местообитания и местообитания (гнездови, размножителни, хранителни, места за 

почивка) на видове животни, предмет на опазване в защитени зони BG 0001493 

„Централен Балкан - буфер“, BG 0002128 „Централен Балкан - буфер“ и BG 

0002109 „Васильовска планина“, които засяга планът. 

2.  Очаква се загуба и фрагментация на природни местообитания и 

местообитания на видове, както и безпокойство на видове, обект на опазване в 

защитена зона BG 0001493 „Централен Балкан - буфер“. 

3.  Реализацията на ОУП предполага загуба и фрагментация на 

местообитания на видове птици - предмет на опазване в защитени зони BG 0002109 

„Васильовска планина“ и BG 0002128 „Централен Балкан - буфер“, както и 

безпокойство на видовете птици, обект на опазване в тях. 

4.  Реализацията на ОУП на община Тетевен предполага също нарушаване 

на целостта на защитени зони BG 0001493 „Централен Балкан - буфер“, BG 

0002128 „Централен Балкан - буфер“ и BG 0002109 „Васильовска планина“. 

5.  3. Очаква се кумулативно въздействие по отношение на предмета и 

целите на опазване в защитени зони BG 0001493 „Централен Балкан - буфер“, BG 

0002128 „Централен Балкан - буфер“ и BG 0002109 „Васильовска планина“. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБХВАТА, ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ОЦЕНКАТА 

Оценката за степента на въздействие върху защитени зони на ОУП на община 

Тетевен да се извърши съгласно изискванията на раздел IV чл. 23 и чл. 24 от 

Наредбата за ОС. Оценката се представя под формата на доклад, който се състои 

от: 

1. Анотация на плана. 

2.  Описание на характеристиките на други планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на 

разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план, могат да 

окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона. 

3.  Описание на елементите на плана, които самостоятелно или в 

комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения 

биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или 

елементите й. 

4.  Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на 

опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на ОУП. 
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5.  Описание и анализ на степента на въздействие на ОУП върху предмета и 

целите на опазване на защитените зони: 

а) описание и анализ на въздействието на ОУП, върху местообитанията и видовете 

- предмет на опазване в защитените зони; 

б) описание и анализ на въздействието на плана върху целостта на защитените зони 

с оглед структурата на всяка от тях, функции и природозащитни цели (загуба на 

местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия 

състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) при реализацията на 

ОУП; 

6.  Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 

намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 

осъществяване на плана върху защитените зони и определяне на степента му на 

въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на 

прилагането на предложените смекчаващи мерки. 

7.  Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие 

върху защитените зони, включително нулева алтернатива. 

8.  Картен материал с местоположението на всички елементи на ОУП 

спрямо защитените зони и техните елементи. 

9.  Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно 

критериите по чл. 22. 

10.  Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни 

компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът 

на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от 

реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице 

друго алтернативно решение. 

11.  Информация за използваните методи на изследване, включително 

времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на 

въздействието, източници на информация, трудности при събиране на 

необходимата информация. 

12.  Документите по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС. 

Възложителят и експертите, изготвящи доклада, могат да провеждат консултации с 

дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, с Изпълнителната 

агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните 

специализирани структури, с научни институции/организации, резултатите от 

които се прилагат към доклада. 

Възложителят представя на компетентния орган доклада по чл. 23, ал. 2 от 

Наредбата за ОС с всички приложения към него в един екземпляр на хартиен 

носител и в два екземпляра на електронен носител. 

Оценката за степента на въздействие върху защитени зони BG 0001493 „Централен 

Балкан - буфер“, BG 0002128 „Централен Балкан - буфер“ и BG 0002109 

„Васильовска планина“ 

да се извърши от експерти зоолог и фитоценолог, при спазване на изискванията на 

чл. 9 от Наредбата за ОС. 
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Документацията по чл. 8 (1) от ЗБР относно предмета и целите на опазване на 

защитени зони BG 0001493 „Централен Балкан - буфер“, BG 0002128 „Централен 

Балкан - буфер“ и BG 0002109 „Васильовска планина“ се намира на URL: 

http://riew-pleven.eu/natura.html 

II. По отношение изискванията на глава шеста, раздел II на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС): 
На основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за ЕО, Ви информирам за следното: 

Изготвянето на Общ устройствен план на Община Тетевен, попада в обхвата на 

областите (по- специално устройствено планиране) изброени в чл. 85, ал.1 от 

ЗООС, както и в обхвата на т.11.1. на Приложение № 1 на Наредбата за ЕО и 

подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), тъй като с проекта за Общ 

устройствен план (ОУП) се очертава рамката за бъдещо развитие на 

инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. 

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в сила от 

31.03.2001 г., ОУП, съответно техните изменения по чл. 127, ал. 9 от същия закон 

се одобряват с Решение на общински съвет (в случая Общински съвет - Тетевен). 

Съобразено с това, както и във връзка с чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен 

орган по ЕО на плана, е директорът на РИОСВ - Плевен. 

По отношение на представеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за 

екологична оценка (ЕО)/Екологична част на плана, Ви информирам за 

следното: 

Приемаме така представеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за 

екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен план на Община Тетевен, което е 

структурирано съгласно изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС и Наредбата за ЕО. 

Мотиви: 

1.  Представеният доклад по структура и съдържание отговоря на 

изискванията на чл.17, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО. 

2.  Заданието е разработено в съответствие със забележките и препоръките, 

формулирани в писмо с изх. № 3399/16.08.2017 г.. 

3.  Анализът на състоянието на качеството на атмосферния въздух (КАВ) е 

извършен на база представената от РИОСВ - Плевен актуална информация за 

проведен емисионен и имисионен мониторинг на територията на общината. 

4.  Заданието предвижда в доклада да се извърши оценка и анализ на 

въздействието върху КАВ на планираните режими на устройствените зони върху 

емисиите от неподвижни (производствени) източници и съответно от битово 

отопление, както и на въздействието на планираното изграждане на пътна 

инфраструктура, зелени площи и благоустроени терени, върху неорганизираните 

емисии на прах във въздуха. 

5.  В заданието е предвидена оценка на въздействието на реализацията на 

плана върху акустичната обстановка в урбанизираните територии (очаквани 

промени и тенденции в нивата на шум от промишлени, транспортни и локална 

източници на шум). 

6.  По отношение компонент „Води“ са взети в предвид забележките и 
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препоръките, в писмо с изх. № 3399/16.08.2017 г. на РИОСВ - Плевен. 

7.  По отношение компонент „Почви“ са взети в предвид забележките и 

препоръките, в писмо с изх. № 3399/16.08.2017 г. на РИОСВ - Плевен. 

8.  По отношение част ОХВ“ Заданието е разработено в съответствие със 

забележките и препоръките, формулирани в писмо с изх. № 3399/16.08.2017 г. 

9.  На територията на Община Тетевен към настоящият момент няма 

предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, попадащи в 

обхвата на Раздел I към Глава седма на Закона за опазване на околната среда; 

10.         Община Тетевен категорично е заявила, че не предвижда в ОУП 

разполагане на нови предприятия с висок или нисък рисков потенциал, попадащи в 

обхвата на Раздел I към Глава седма на ЗООС; 

11.  В раздел 3.8.1. - стр.197 - Отпадъци, е представена подробна информация 

за състоянието на управлението на основните видове и групи отпадъци, в т. ч. 

информация за напредъка към момента на дейностите свързани с управлението на 

отпадъците. Включена е и предстоящата реализация на Проекта за рекултивация на 

закритото общинско депо за неопасни отпадъци. Предвидени са следните подточки 

( от 3.8.1.1. - „Битови и строителни отпадъци“; Производствени и опасни отпадъци; 

Отпадъци от батерии и акумулатори; Отпадъци от ЕЕО; ИУГуми; Отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти; Отпадъци от МПС; Опаковки и отпадъци от 

опаковки; Отпадъци от болнични заведения; Биоразградими отпадъци; Утайки от 

ПСОВ; до т. 3.8.1.10 - Изводи, проблеми и устройствени изисквания към системата 

за управление на отпадъците) - до стр.215 вкл. 

12.  В доклада по ЕО следва да се разграничат точки “Растителен и 

животински свят“ (като се оцени въздействието на плана върху видове от 

Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/). 

13.  Защитените територии (по смисъла на Закона за защитените територии 

/ЗЗТ/) и защитените зони (по смисъла на Закона за биологично разнообразие /ЗБР/ 

са разграничени. 

14.  За защитените зони на територията на община Тетевен не следва да се 

прави оценка за степента на въздействие на плана в доклада по ЕО, а се даде по-

обща информация и характеристика. 

По останалите компоненти и фактори на околната среда, нямаме забележки. 

Съгласно разпоредбите на чл. 20, ал. 5 от Наредбата за ЕО, консултациите по чл. 20 

от същата наредба, по изготвения Доклад за ЕО/Екологична част на ОУП, могат да 

започнат след положителна оценка на изготвения по т. I. от настоящето писмо 

Доклад за оценката за степента на въздействие (ОСВ) на ОУП на община Тетевен, 

върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG 0001493 „Централен 

Балкан - буфер“, BG 0002128 „Централен Балкан - буфер“ и BG 0002109 

„Васильовска планина“. 

За продължаване на процедурата, е необходимо да представите в РИОСВ - Плевен, 

за оценка на качеството му, изготвения Доклад за ОСВ, по чл. 23, ал. 2 ог 

Наредбата за ОС, с всички приложения към него в един екземпляр на хартиен 

носител и в два екземпляра на електронен носител 
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РИОСВ-Плевен 

Становище с изх. № 3399 

(14)/08.11.2019 г. на  РИОСВ – 

Плевен относно: Консултации 

по ЕО - оценка на качеството 

на Доклад за оценка на 

съвместимостта и степента на 

въздействие на ОУП на 

Община Тетевен, върху 

предмета и целите на опазваме 

на защитени зони 

. Във връзка с внесен от Община Тетевен с вх. № 3399/30.09.2019 г. на РИОСВ - 

Плевен, Доклад за оценка на съвместимостта и степента на въздействие на Общ 

устройствен план (ОУП) на община Тетевен върху предмета и целите на опазване 

на защитени зони, Ви информирам за следното: 

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО 

Доклад за оценка на съвместимостга и степента на въздействие на Общ 

устройствен план (ОУП) на община Тетевен върху предмета и целите на 

опазване на защитени зони (33) BG 0001036 „Български Извор**, BG0000269 

„Пещера Лястовицата“, BG 0001493 „Централен Балкан - буфер“, BG 0000494 

„Централен Балкан“ (за опазване на природни местообитания и на дивата флора и 

фауна) и 33 BG 0002109 “Васильовска планина“, ВС 0002128 „Централен Балкан - 

буфер“. BG 0000494 „Централен Балкан“ (за опазване на дивите птици), с 

възложител: Община Тетевен, 

на основание чл. 24, ал. 3 и ал. 5, т. 2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредба за ОС), /ПМС № 201/31.08.2007 г.. ДВ. бр.73/11.09.2007 г., изм. и доп., 

Представен е Доклад с вх. № 3399/13/30.09.2019 г. за оценка за съвместимостта 

(Доклад за ОС) на Общ устройствен план (ОУП) на община Тетевен върху 

предмета и целите на опазване на защитени зони BG 0001036 „Български Извор“, 

BG0000269 „Пещера Лястовицата“, ВС 0001493 „Централен Балкан - буфер“, BG 

0000494 „Централен Балкан“ (за опазване на природни местообитания и на дивата 

флора и фауна) и 33 BG 0002109 „Васильовска планина“, BG 0002128 „Централен 

Балкан - буфер“, BG 0000494 „Централен Балкан“ (за опазване на дивите птици). 

Докладът е изготвен от двама експерти - доц. д-р Апостол М. Апостолов и Мария 

Ч. Брощилова - като към него са представени документи, удостоверяващи 

изисканите с Писмо, изх. N<> 3399/3/03.07.2018 г. на РИОСВ - Плевен 

специалности зоолог и фитоцеполог и доказващи необходимия трудов стаж на 

Приета е препоръката на РИОСВ-

Плевен, позоваваща се на  чл. 20, ал. 

3 от Наредбата за ЕО, съгласно който 

следва да проведат задължителни 

консултации но Доклада за 

ЕО/Екологичната част на ОУП и с 

РИОСВ - Плевен, като за целта 

следва да се предостави 

документацията (Доклада за ЕО с 

всички приложения) на хартиен и на 

електронен носител, за становище в 

срока по чл. 20, ал. 1, r. 1, буква "в", 

от същата наредба. 
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експертите. В този смисъл, докладът съответства на изискванията по чл. 20. ал. 3. т. 

8 от Наредбата по ОС. 

Докладът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредба за 

ОС и Писмо, изх. № 3399/3/03.07.201 В г. на РИОСВ - Плевен, като представената 

информация е сравнително пълна, с пропуски, които не са от съществено значение 

за вземане на решение по същата. 

2.  В доклада са разгледани подробно: 

2.1 .характеристиките на други планове, програм^. проекти ШПШ и 

инвестиционни предложения (ИШ. съществуващи и/или в процес на разработване 

или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат 

неблагоприятно въздействие върху защитени зони (33) BG 0001036 „Български 

Извор“, BG0000269 „Пещера Лястовицата“, BG 0001493 „Централен Балкан - 

буфер“, BG 0000494 „Централен Балкан“ (за опазване на природни местообитания 

и на дивата флора и фауна) и 33 BG 0002109 „Васильовска планина“, BG 0002128 

„Централен Балкан - буфер“, BG 0000494 „Централен Балкан“ (за опазване на 

дивите птици). 

2.2. елементите на плана, които самостоятелно или в комбинация с други 

ППП / ИП биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони. 

2.3. При описанието на защитените зони и предмета на опазване на част от тях 

са допуснати някои неточности, Например, при описанието на природните 

местообитания - предмет на опазване в границите на 33 BG 0000494 „Централен 

Балкан“, местообитания 3160 Естествени дистрофни езера и 7220* Извори с 

твърда вода и туфести формации (Cratoneurion), посочени в последно 

публикувания на интернет страницата на МОСВ стандартен формуляр на зоната, 

не са коментирани в доклада по ОС. 

Природните местообитания - предмет на опазване в 33 BG 0001493 „Централен 

Балкан - буфер“ не са описани така, както са в последния стандартен формуляр на 

зоната. Макар да има коментар в текста на доклада в тази връзка, не са посочени 

като предмет на опазване от зоната следните природни местообитания: 5130 

Съобщества на Juniperus communis върху варовик (Juniperus communis formations 

on heaths or calcareous grasslands), 5210 Храсталаци c Juniperus spp. (Arborescent 

matorral with Juniperus spp.), 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi (Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of 

the Alysso-Sedion albi), 8220 Хазмофитна растителност no силикатни скални 

склонове (Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation), 8230 Силикатни скали 

c пионерна растителност от съюзите Sedo- Scleranthion или Sedo albi-Veronicion 

dillenii (Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo 

albi-Veronicion dillenii), 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския 

пояс (I'accinio- Piceetea) (Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels 

(Vaccinio-Piceetea)). В тази част на доклада авторите се позовават основно на 

резултатите от проект ..Картиране и определяне на природозашитното състояние 

на природни местообитания и видове - Фаза I и това е мотивът им да считат, че в 

разглежданата зона отсъстват тези местообитания. 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

501 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

Природни местообитания 6510 Низинни сенокосни ливади и 6430 Хидрофилни 

съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс не са в 

стандартния формуляр на зоната (последна актуализация), но се коментират в 

доклада. Приемаме, че корекциите по доклада за ОС са извършвани 

непосредствено преди на интернет страницата на МОСВ да се публикуват 

последните варианти на стандартните формуляри на Натура 2000 зоните и че 

несъответствията между съдържанието на доклада по ОС и описаните предмет и 

цели на опазване на защитените зони (33), засегнати от плана, най-общо са в тази 

връзка. 

2.4.При описанието и анализа на степента на въздействие на плана върху предмета 

и целите на опазване на разглежданите защитени зони са направени обосновани 

изводи за очакваното въздействие върху предмета на опазване на всяка от тях при 

реализацията на ОУП на обшина Тетевен.   

3.  По отношение изискванията на чл. 24, ал. 3, т. 2 от Наредбата за ОС - 

информацията, свързана със съществуващите и/или в процес на разработване или 

одобряване ППП и ИП на територията на община Тетевен приемаме за актуална, 

както и информацията от теренните наблюдения, на база на които са направени 

изводите в доклада. Информацията за предмета и целите на защитените зони, 

засегнати от ОУП на община Тетевен, има малки противоречия с актуализираните 
стандартни формуляри, но както бе посочено по-горе, корекциите по доклада за ОС 

са извършвани непосредствено преди на интернет страницата на МОСВ да се 

публикуват последните варианти на стандартните формуляри на защитените зони. 

4.  Разгледани са типовете въздействия на плана върху предмета на опазване 

на съответните защитени зони (преки, непреки, временни, постоянни, 

незначителни, краткотрайни, среднотрайни, дълготрайни, отрицателни, 

положителни, обратими). На ниво природни местообитания и местообитания на 

видове - предмет на опазване в цялата мрежа от защитени зони също са правени 

изводи в доклада за ОС (съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗБР степента на увреждането се 

оценява най-малко като отношение на площта на местообитанията - предмет на 

опазване, която ще се увреди спрямо тяхната площ в дадената защитена зона и в 

цялата мрежа от защитени зони). 

Оценено е кумулативното въздействие на ОУП на община Тетевен върху 

местообитанията на видове и природните местообитания - предмет на опазване в 

защитените зони на територията на общината. Направени са обосновани изводи в 

тази връзка. 

5.  Направени са изводи за въздействието на плана върху целостта на 

защитените зони с оглед тяхната структура, функции и природозащитни цели. 

Извършен е анализ на степента на фрагментация, обсъдена е и вероятността за 

прекъсване на биокоридори. 

6.  Извършен е обективен анализ по фактор безпокойство. 

7.  Направено е разграничение на въздействието на ОУП на община Тетевен 

по отношение предмета на опазване на всяка от защитените зони, засегнати от 

плана. 
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8.  Разграничено е въздействието на плана върху отделните типове природни 

местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в засегнатите 

защитени зони, като е анализирано въздействието на| плана върху видовия състав и 

по отношение очаквани химически, хидроложки и геоложки промени. 

9.  Предложени са смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 

намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 

осъществяването на ОУП върху защитени зони BG 0001036 „Български Извор“, BG 

0001493 „Централен Балкан - буфер“, BG 0002109 „Васильовска планина“ и BG 

0002128 „Централен Балкан - буфер“, които са най-засегнати от плана. -j 

10.  Разгледани са алтернативни решения, в т. ч. и нулевата алтернатива и е 

извършена, макар и по-синтезирана оценка на въздействието на такива решения 

върху засегнатите от ОУП защитени зони. Предложен е алтернативен вариант на 

ОУП на община Тетевен, съгласно който от плана се изключват площи от 

устройствени зони или устройствени зони в границите на 33 BG 0001036 

„Български Извор“, BG 0001493 „Централен Балкан - буфер“, BG 0002109 

„Васильовска планина“ и BG 0002128 „Централен Балкан - буфер“. В тази връзка, 

се посочва върху кои местообитания ще се намали въздействието от реализацията 

на плана, ако се приеме така предложената алтернатива на ОУП. В табличен вид са 

сравнени засегнатите площи в съответните защитени зони при реализацията на 

първоначално внесения проект на ОУП и при прилагане на алтернативния му 

вариант - с редуцирани устройствени зони. Сравняват се загубата на 

местообитания, фрагментацията им, прекъсването на биокоридори и 

безпокойството на видове при посочените два варианта на ОУП на община 

Тетевен. 

11.  В доклада е приложен картен материал с местоположението на 

елементите на ОУП спрямо засегнатите защитени зони. 

12, Представена е информация за използваните методи на изследване, времетраене 

и период на полевите проучвания. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 24. ал. 5, т. 2 or Наредбата по ОС, 

РИОСВ - Плевен дава положителна оценка на качеството на доклада, като приема, 

чс представената информация е е пропуски, които не са от съществено значение 

при вземането на решение. 

II. По отношение изискванията на глава шеста, раздел II на ЗООС: 

С писмо с изх. № 3399(3)703.07.2018 г. на РИОСВ - Плевен, бяхте информирани, че 

изготвянето на Общ устройствен план (ОУП) на Община Тетевен, попада в обхвата 

на областите (по-специално устройствено планиране) изброени в чл. 85, ал.1 от 

ЗООС, в обхвата пат. 11.1. на Приложение № 1 на Наредбата за ЕО и подлежи на 

задължителна екологична оценка (ЕО), тъй като с проекта за Общ устройствен 

план (ОУП) се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни 

предложения по Приложения № 1 и № 2  на ЗООС. Компетентен орган по 

процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ - Плевен. 

Със същото писмо бе съгласувано Задание за обхват и съдържание на Доклад за 

екологична оценка (ЕО)/Екологична част на плана, на ОУП на Община Тетевен. 
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В заключение Ви уведомявам, че за продължаване на процедурата по Екологична 

оценка (ЕО) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Тетевен, е необходимо да 

възложите изготвянето на Доклад за ЕО па колектив от експерти отговарящи на 

изискванията на чл. 83 от Закона за опазване на околната среда, по реда на 

Наредбата за ЕО (наредбата по чл. 90 от ЗООС). 

Необходимо е Община Тетевен да организира и проведе консултации по реда на 

чл. 20 от Наредбата за ЕО, по изготвения доклад за ЕО/ екологичната част към 

плана. Копие иа съобщението за провеждане па консултациите но чл. 20 от 

Наредбата за ЕО, следва да бъде представено в РИОСВ Плевен за публикуване на 

Интернет страницата на инспекцията. Напомням Ви, чс в рамките на 

консултациите но чл. 20 от Наредбата за ЕО, следва да проведете задължителни 

консултации н с РЗИ - Ловеч и с БДДР - Плевен, като за целта им предоставите 

документацията но ЕО за изразяване на становище, в срока по чл. 20, ал. 1, т. 1, 

буква "в" от Наредбата за ЕО. 

Съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО, следва да проведете задължителни 

консултации но Доклада за ЕО/Екологичната част на ОУП и с РИОСВ - Плевен, 

като за целта следва да пи предоставите документацията (Доклада за ЕО с всички 

приложения) на хартиен и на електронен носител, за становище в срока по чл. 20, 

ал. 1, т. 1, буква "в", от същата наредба. 

 
*В законовия едномесечен срок не са постъпили становища  на следните институции: „ВиК“ АД – гр. Ловеч. 

Използвани съкращения: 

ОУПО – общ устройствен план на община                                                             

РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води 

БДДР – Басейнова дирекция Дунавски район 

РЗИ – Регионална здравна инспекция  

ЧЕЗ – Чешки енергетични заводи 

НИНКН – Национален институт за недвижимо културно наследство  

РИМ – Регионален исторически музей    

ИА ЕСМИС – Изпълнителна агенция „Електронни съобщителени мрежи и информационни системи“       

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 
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12.2 Справка за извършени консултации по чл. 20 от Наредбата за 

ЕО 

Всички получени мнения, становища и препоръки на изработения Доклад за 

екологична оценка (ДЕО) на  окончателен вариант на ОУПО Тетевен са представени в 

Справка за извършване на консултации в следващата таблица. 

Изготвеното коригирано Задание за обхват и съдържание на Доклад за ЕО на 

разработения проект за Окончателния вариант на предварителния проект на ОУПО, 

след като се уважиха около 200 възражение на обществеността  по първия вариант на 

проекта.  

Получените мнения, препоръки и забележки от проведените консултации по 

изработеното коригирано задание на окончателния вариант на предварителния проект 

за ОУПО Тетевен бяха взети под внимание при изработването на Доклада за 

екологична оценка, като е представена таблично справка за извършените консултации 

на ДЕО през 2019-2020 г. 
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Таблица 128 СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ В КРАЯ НА  2019 И НАЧАЛОТО НА 2020 ГОДИНА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 20 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО 

С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОРГАНИ И ТРЕТИ ЛИЦА НА ДЕО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 

Ведомство, 

организация, с 

които са проведени 

консултации 

Начин на провеждане Мотиви 

Приети/неприети 

Забележки, препоръки 

или предложения 

Засегната 

общественост 

Писмено СЪОБЩЕННИЕ, на 

община Тетевен с изх. № 

97//20.12.2019 г. на интернет 

страницата на община Тетевен 

 

СЪОБЩЕНИЕ  с изх. № 97//20.12.2019 г. 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка към Общ 

устройствен план на Община Тетевен 

съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” 

1.  Информация за възложителя на плана 

Възложител: Община Тетевен 

Седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ № 9 Лице за 

контакт: д-р Мадлена Бояджиева Телефон: 0678/52200 E-mail: mavor(5)teteven.bg 

2.  Обща информация за предложения план а/ Основание за изготвяне на 

плана 

ОУП се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на 

територията и подзаконовата нормативна уредба. 

Изработването на плана е в съответствие със стратегическата рамка за регионално 

развитие на Северозападна България, област Ловеч, община Тетевен и законовата 

нормативната уредба в тази сфера като спазва изискванията, дефинирани в 

Техническото задание на Възложителя. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 

от ЗУТ Заданието е съгласувано с Министерство на културата и РИОСВ гр. Плевен, 

б/ Период на действие на плана 

Прогнозният период, за който се изработва ОУП е за срок от 15 години, в/ 

Териториален обхват 

Териториалният обхват на плана съвпада с границите на община Тетевен.  

г/ Засегнати елементи от Националната екологична мрежа 

Около 75 % от територията на община Тетевен попада в обхвата на екологичната 

мрежа НАТУРА 2000. Местата попадащи в екологичната мрежа се определят в 

съответствие с две основни директиви за опазване на околната среда - Директива 

92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

/наричана накратко Директива за местообитанията/ и Директива 79/409/ЕЕС за 

съхранение на дивите птици /наричана накратко Директива за птиците/.  

Под режим на защита на територията на общината има четири категории защитени 

територии - резервати, национален парк, природни забележителности и защитени 

местности. 

Част от горските територии на община Тетевен попадат в обхвата на Национален 

парк „Централен Балкан”. На територията му се намират девет природни резервата с 

обща площ от 20 019 ха. Резерватите „Боатин” и „Царичина” попадат в 

териториалния обхват на община Тетевен. 

Няма постъпили писмени и устни 

становища, мнения,  възражения и 

препоръки в законовия срок. 

Представен е констативен протокол 

от 27.01.2020 г. 
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д/ Основни цели на плана 

Стратегическа цел на ОУПО Тетевен е да служи като управленски инструмент в 

планирането и устройствената политика на местната власт, като да създава 

оптимални пространствени и функционални структури и връзки за развитие, 

изграждане и комплексно устройство на цялата територия в хармонично единство на 

урбанизираните територии и на природните дадености, изхождайки от 

специфичните, регионални и местни условия. 

•  Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по 

доклада за ЕО, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 

•  Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана 

по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата 

за екологична оценка; 

•  Обществено обсъждане (по чл. 21, an. 1, m.l и an. 2 от Наредбата за ЕО и 

чл. 127, an. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната оценка към 

проекта на ОУП;   

3.  Информация за органа, отговорен за прилагането на плана 

Контролният орган по реда на Закона за устройство на територията - Кмета на 

Община Тетевен. 

4.  Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана 

•  Одобряване на проект на ОУП от Министерството на регионалното 

развитие и благоустройство. 

•  Решение на Общински съвет Тетевен на окончателния проект на ОУП. 

5.  Място за публичен достъп 

Публичен достъп до Доклада по екологичната оценка и до проекта на ОУП на 

община Тетевен е осигурен на адрес: http://www. teteven.bg.. както и на място в 

сградата на Община Тетевен, 5700, гр. Тетевен, пл. “Сава Младенов” № 9, 

стая 103 всеки 

работен ден от 8.00 до 12.00 часа. Лице за контакти: инж. Михаил Куманов. 

6.  Срок за изразяване на становище по екологичната оценка на ОУП на 

Община Тетевен 

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 20.12.2019г. до 

24.01.2020 г. 

7.  Начин на изразяване на становищата: 

Становища могат да се депозират: 

•  на адрес: Община Тетевен, 5700, гр. Тетевен, пл. “Сава Младенов” № 9; 

•  лично в Информационния център за обслужване на клиенти към Община 

Тетевен, всеки работен ден от 08:00часа до 17:00часа; 

•  по електронен път на адрес: mavor@teteven.bg 

Докладът по Екологична оценка на ОУПО Угърчин подлежи на задължително 

обществено обсъждане по реда на чл.21 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, което 

ще се състои на 27.01.2020 год. от 14:00 часа, място: заседателна зала на 



 „ЛЕМНА  ЕКОИНВЕСТ–БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Бургас 

507 
гр. Бургас, тел: 056/84 14 03, факс: 056/84 14 13, e-mail: lemna_bg@abv.bg 

Община Тетевен. 

ОБЩИНА 

ТЕТЕВЕН 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

 

До РИОСВ-Плевен 

 

 

 

Писмо с изх. № 3399 

(1)/20.12.2019 г. на Община 

Тетевен до РИОСВ-Плевен 
относно: Уведомяване, че 

процедурата по провеждане на 

консултации по изработения 

ДЕО на  Общ устройствен план  
на община (ОУПО)  Тетевен 

(предварителен проект). 

 

 

 

5.  

 

До 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ,   

УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 1А 5500 ГР. ПЛЕВЕН 

Относно: На Ваш изх. № 3399(14)/08.11.2019г. - Консултации по чл. 20 от Наредба за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми по 

изготвения Доклад за екологична оценка(ЕО) към Предварителния проект на Общ 

устройствен план(ОУП) на Община Тетевен 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Общинска администрация - гр. Тетевен провежда консултации по чл. 20 от Наредба 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми по 

изготвения Доклад за ЕО към Предварителния проект на ОУП на Община Тетевен, 

за което Ви уведомявам следното: 

Изготвено е съобщение за провеждане на консултациите, съгласно чл.20, ал.1, т.1 от 

Наредбата за ЕО, което е публикувано на сайта на Община Тетевен. На основание 

чл. 20, ал 4 от същата наредба, приложено Ви изпращаме съобщението за сведение и 

публикуване и на Вашата интернет страница. 

Започнати са задължителни консултации с РЗИ - Ловеч и БДДР - Плевен, съгласно 

препоръки дадени с Ваше писмо, както и с други организации по преценка на 

Възложителя, а именно Национален парк „Централен Балкан”, Национален институт 

за недвижимо културно наследство, ВиК АД - гр. Ловеч и ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ АД. 

След приключване на консултациите с обществеността и със заинтересованите и 

засегнати органи и лица Община Тетевен, ще внесе искане за издаване на становище 

по ЕО, съгласно чл. 23, ал.1 от Наредбата за ЕО. 

Към писмото е приложен текста на съощението за провеждане на консултации с 

обществеността. 

Съобщението за започване на 

консултации по чл. 20 от Наредбата 

по ЕО е разпространно чрез 

страницата на възложителя в 

интернет и с писмо. Съобщението се 

предостави на компетентния орган 

по чл. 4 за сведение и публикуване 

на интернет страницата му. 

Писма за 

провеждане на 

консултации по 

чл.20 от наредбата 

по ЕО 

 
ОТ ОБЩИНА 

ТЕТЕВЕН 

 

 

 

 

 

Писмо на Община Тетевен  с 

изх. № 4444/20.12.2019 г. до 

БДДР-Плевен, НИНКН,  

РЗИ-Ловеч,  относно: 
Консултации по чл. 20 от 

Наредба за условията и реда за 

извършване на екологична 

оценка на планове и програми 

по изготвения Доклад за 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми, 

приложено Ви изпращам изготвения Доклад за ЕО към 

Предварителния проект на ОУП на Община Тетевен, за 

изразяване на становище, в 30- дневен срок от получаване на 

настоящето писмо. 

За целта Ви предоставям Доклада за ЕО /с всички приложения/ 
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ДО: 

БДДР ПЛЕВЕН 

 

РЗИ ГР. ЛОВЕЧ 

 

НИНКНСОФИЯ 

 

НП „ЦЕНТРАЛЕН 

БАЛКАН” 

ГР. ГАБРОВО 

ВИК АД - ГР. ЛОВЕЧ 

ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ АД ГР. 

СОФИЯ 

екологична оценка(ЕО) към 

Предварителния проект на Общ 

устройствен тан(ОУП) на 

Община Тетевен 

 

 

 

 

на електронен носител/един брой/. 

Достъп до Предварителния проект на ОУП на Община Тетевен 

е осигурен на адрес: http://www.teteven.bg 

Подпис, печат:  Д-р Мадлена Бояджиева - 

                            Кмет на община Тетевен 
 

 

Министерство на 

здравеопазването, 

РЗИ-Ловеч 

Писмо с изх.№07-113-1/09. 

01.2020 г. на РЗИ-Ловеч 

относно: Доклад за Екологична 

оценка (ЕО) към 

Предварителния проект на Общ 

устройствен план (ОУП) на 

община Тетевен. 

 

I.  Нормативно основание за издаване на становището: чл.20, ал.2 от 

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

програми. 

II.  Характеристика на инвестиционно предложение: 

1.  Информация за контакт с възложителя: 

За възложител на инвестиционното предложение е посочен: Община Тетевен, пл. 

„Сава Младенов” №9, кмет д-р Мадлена Бояджиева, тел: 0678 5 22 00; e-mail: 

eei_teteven@abv.bg. 

2.  Резюме на предложението: 

Инвестиционното предложение е свързано с изработване на Общ устройствен план 

на Община Тетевен с цел стратегическо планиране на устойчивр местно развитие на 

общината. ОУП съдържа в себе си ясно дефинирани устройствени зони в рамките на 

територията с конкретни граници, предназначение и устройствени режими, 

предлагащи възможности за пространствено „вписване” на общината в групата от 

съседни общини в границите на област Ловеч. 

Общият устройствен план на община Тетевен се разработва за цялата територия на 

общината, като обхваща землищата на всички населени места, влизащи в границите 

на общината: гр. Тетевен, с. Бабинци, с. Български извор, с. Васильово, с. Галата, с.  
Глогово, с. Гложене, с. Голям извор, с. Градежница, с. Дивчовото, с. Малка Желязна, 

с. Рибарица и с. Черни Вит. 

Планът се изработва с прогнозен период от 15 години. 

III.  Здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото 

здраве при реализация на инвестиционното намерение. 

След подробен анализ на всички предоставени материали свързани с 

инвестиционното намерение се формулираха следните основни констатации: 

Жилищните, промишлените, транспортно-складовите, рекреатиционните и 

крайградски територии са оптимално разположени помежду си. 

 

http://www.teteven.bg/
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Потърсени са планови възможности за осигуряването на здравна защита на 

населението в т.нар критични зони със специфичен хигиенно-охранителен статут - 

жилищните квартали и сгради, на оптималното интегриране на индустриалната зона, 

елементите на транспортната инфраструктура, спортните зони и терени за отдих, 

обектите на здравеопазването. 

В доклада за екологична оценка не се установяват предпоставки за засягане на 

санитарно-охранителните зони и влошаване качеството на питейните води, като за 

това се предвиждат здравно-профилактични мерки. 

По отношение на атмосферния въздух, околната среда в общината е с много добър 

екологичен потенциал. 

Акустичната среда на населението се оценява като благоприятна, при отсъствие на 

значими източници на промишлен шум. 

Предвидени са необходимите мерки за гарантиране на здравословни условия на 

живот на територията на Община Тетевен. 

Изпълнено е Становище №ЗК-01-2515/27.06.2017г. на РЗИ-Ловеч по Задание за 

обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Окончателен вариант на 

Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Тетевен. 

IV.  Заключение: 

РЗИ Ловеч няма забележки по Доклада за Екологичната оценка към Предварителния 

проект на Общ устройствен план на община Тетевен по отношение на степента на 

значимост на въздействието и риска за човешкото здраве за горе- цитираното 

инвестиционно предложение. 

НИНКН 

Писмо с изх.№ 0800-

683(8)/19.01.2020 г. относно 

Доклад за екологична оценка на 

проект за Общ устройствен 

план на община Тетевен 

След внимателно запознаване с предложения за становище Доклад за Екологична 

оценка на ОУП на община Тетевен, констатираме следното: 

1.  Разгледани са проблемите на обектите на културното наследство на 

територията на общината. Посочени са неблагоприятните фактори, които им оказват 

негативно въздействие и са посочени мерки за намаляване на вредния ефект от тези 

фактори. Направени са препоръки относно обема информация, засягаща културно- 

историческото наследство (недвижимо, движимо и материално), който следва да 

бъде подложен на проучване, анализ и оценка в ОУП. 

2.  В текста е поместена справка за НКН (археологически обекти) на 

територията на Община Тетевен със списък на проучваните археологически обекти, 

както и списък на Възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България 

във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години на територията на 

Община Тетевен, съгласно Становище на РИМ - Ловеч с изх  №166/19.09.2014 г. 

3.  От поместените в доклада фигури (извадки от ОУП) става ясно. че в 

проекта за ОУП са включени и отразени в съответния графичен материал 

регистрираните в Автоматизираната информационна система,. Археологическа карта 

на България“ археологически обекти на територията на общината. Това е видно и в 

ТОМ 11 ОУПО Тетевен от предоставения ни CD. 

4.  Въпреки, че в доклада липсва информация за другите видове недвижими 

културни ценности на територията на общината, притежаващи статут до момента, са 

направени препоръки към ОУП в раздел Недвижимо културно наследство“ на 

Всички мнения, предложения и 

препоръки са взети по подобаващ 

начин под внимание и са 

отразени в съответните раздели 

на ДЕО на ОУПО Тетевен, 

касаещи „Недвижимите културни 

ценности" 
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анализа да бъде включена цялата налична информация за обектите на недвижимото 

културно наследство, предоставена от НИНКН и придобита от други източници. 

Същевременно сме длъжни да отбележим и следните непълноти и неточности; 

1.  От списъка на експертите, участвали в изработването на Доклада за 

екологична оценка, не става ясно дали частите, засягащи културното наследство са 

изготвени от експерт в тази област» както е препоръчано в становището на НИНКН, 

поместено в таблиците за проведените консултации. 

2.  В част „3.7 Културно-историческо наследство. Недвижими културни 

ценности" все още фигурират некоректни по смисъла на Закона за културното 

наследство термини - „археологически, исторически, архитектурно-строителни, 

архитектурно-художествени, художествени, етнографски групови и единични 

паметници на културата" (стр. 214). Отново напомняме, че тези списъците на 

недвижимите културни ценности на територията на община Тетевен, анализирани в 

проекта на ОУП са попълвани по време на действието на отменения Закон за 

паметниците на културата и музеите. 

3. В част „1.3.1.4 Система културно наследство“ от Доклада неточно е 

посочено, че всички инвестиционни намерения и инициативи, както и намеси в 

недвижими културни ценности се съгласуват с НИНКН (стр. 28). Длъжни сме да 

отбележим, че съгласно чл. 14. ал. 1, т. 13 от ЗКН съгласуването на заданията за 

проектиране, плановете за опазване и управление, устройствените планове, техните 

изменения, специфичните правила и нормативи към тях и инвестиционните проекти 

- за единични и групови недвижими културни ценности, в техните граници и 

охранителни зони е в правомощията на министъра на културата, след становище на 

НИНКН по реда на чл. 83 и чл. 84 от същия закон. 

МОСВ 

Дирекция 

Национален парк 

Централен Балкан 

 

Писмо с изх.№ 09-00-

10/24.01.2020 г. относно: 

Консултации по Чл.20 от 

Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка на 

нитове и програми по 

изготвения Доклад за 

екологична оценка (ЕО) към 

предварителния проект на 

Общ устроиствен план (ОУП) 

на Община Тетевен 

В отговор на писмо с изх. № 4444/20.12.2019г. на община Тетевен и след 

запознаване с приложения Доклад за ЕО към Предварителен проект на ОУП на 

Община Тетевен, са констатирани следните грешки и неточности, отнасящи се до 

територията на Национален парк Централен Балкан (НПЦБ): 

1.  Стр. 8 „използвани съкращения“ - правописна грешка при изписването на 

категорията защитена територия ЗМ. 

2.  Стр. 69 2.1.4.1. Защитени територии - На територията на община Тетевен, в 

границите на Национален парк „Централен Балкан*4, освен резерватите ..Боатин" и 

„Царичина“, е разположена и част от резерват „Козя Стена“, с площ от 110 ха. от 

землището на с. Рибарипа. 

3.  2.1.4.2. Защитени зони и биоразнообразие - към 31.12 2019 г. площта на 

Парков участък (МУ) Тетевен е 12 552 ха., а на ПУ Калофер - 9061 ха. Най-малкият 

парков участък е ПУ Стоките с площ от 8909 ха. 

В текста на края на страницата - „Натура 2000" не е просто система от строго 

охранявани природни резервати. Тъй като тя е " думата резервати, следва да се 

замени с територии. 

4.  Стр. 83 Таблица 23 Вид брой и капацитет на категоризираните 

туристически обекти на територията на община Тетевен към 31.12.2012 г. 

- разписани са 3 бр. хижи с капацитет 254 легла. Съгласно Приложение 3.1.18 от 

Всички посочени неточности са 

коригирани по подобаващ начин 

в съответните раздели на ДЕО на 

ОУПО Тетевен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отразени са „Обектите, 

предлагащи услугата настаняване 
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Плана за управление на НПЦБ (ПУ), 2016-2025 „Обекти, предлагащи услугата 

настаняване на посетителите в ИК Централен Балкан (хижи, туристически заслони и 

др.). На територията на НПЦБ в обхвата на Община Тетевен са разположени 

следните обекти: 
№ 

по 

ред 
Име на обекта 

Парков 

участък 

Капацитет/ 

легла 

Собственик 

  1. 
Вила Кордела Тетевен 25 „Югозападно държавно 

предприятие“ 

2. х. Бенковски Тетевен 40 ГД Вежен 

3. х. Момина поляна Тетевен 80 ТД Вежен 

  4.. х. Вежен Тетевен 80 ГД Вежен 

  5. х. Ехо Тетевен 46 ТД Академик 

5.  Cтp. 103, т. 3.2. Води - при изброяване на резерватите в НПЦБ вместо 

Резерват „Боатин* е записан Боати. 

6.  Стр. 103, т. 3.2.1.1. Повърхностни води „Повърхностното водно тяло ВТ с 

код: BG1VT900R1101 р. Бели Вит до вливане на р. Черни Вит при Тетевен, *\ река 

„Костина“ е записана като р.Кости. 

7.  Стр. 128 Таблица 34 СОЗ на територията на община Тетевен- На 

територията на НПЦБ . община Тетевен са разположени СОЗ на водохващане за 

питейно битови нужди Болованджика - разрешително за водоползване 

№11110022/8.1.2009 г. и СОЗ Топекс (Заповед за определяне на СОЗ РД-

842/21.12.2017, СПБВ на „Топекс“ ООД. „КИ Равнището  Топекс – Дивчовото, 

подземен-незащитен 11511142/09.05.2017). 

8.  Стр. 155, 3.6.2.1. Характеристика на фаунистичния район - На територията 

на община Тетевен, включително и НП „Централен Балкан“, не се среща 

животинския вид „глухар“, 

9.  Стр. 156, т.3.6.2.2. Биологично разнообразие - Във втория абзац е 

допусната техническа грешка като Национален парк „Централен Балкан“ е записан 

като Природен парк. 

10.  Стр. 167 към момента за територията на парка действа План за управление 

на Национален парк "Централен Балкан" 2016 - 2025 г., приет с Решение на МС 

№195/24.03.2016 г„ в сила от 05.04.2016 г. 

11.  Стр. 178, т.  3.6.3.1.1.2 Режими, норми и условия, въведени на основание на 

чл. 21, т.16 от ЗЗТ за цялата територия на НПЦБ - номерацията по плана за 

управление е 3.2.1.2. вместо 3.6.3.1.1.2. Следва да се коригира номерацията на 

отделните радели от плана за управление описани до стр. 182 на ДЕО съгласно 

номерацията в плана за управление. 

на посетителите в ИК Централен 

Балкан (хижи, туристически 

заслони и др.)  на територията на 

НПЦБ в обхвата на Община 

Тетевен. 

 

 

 

 

 

 

 

Техническите грешки са 

отстранени. 

 

 

 

 

 

В коригирания ДЕО на ОУПО 

Тетевен  са включени всияки 

СОЗ на водохващане за питейно 

битови нужди на територията на 

община Тетевен. 

 

 

 

 

 

 

В ДЕО на ОУПО Тетевен е 

отпаднала посочената номерация 

и е коригирана съгласно 

номерацията на Плана за 

управление на НП „ЦБ“, а 

именно с 3.2.1.2. Режими, норми 

и условия, въведени на основание 

на чл. 21, т.16 от ЗЗТ за цялата 

територия на НПЦБ - 
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номерацията по плана за 

управление е 3.2.1.2. 

Басейнова 

дирекция 

„Дунавски район“ - 

Плевен 

 

Становище с изх. №ОБ-2939 

(4) /28.01.2020 г. на  БДДР – 

Плевен относно: провеждане 

на консултации по Доклад за 

екологична оценка на 

коригиран окончателен 

вариант на Предварителен 

проект: Общ устройствеп план 

на община Тетевен  

В Басейнова дирекция ..Дунавски район" (БДДР) е постъпило писмо е наш вх. №ОБ- 

2939/27.12.20119 г. във връзка с провеждане на консултации по Доклад за 

екологична оценка на коригиран окончателен вариант на Предварителен проект: 

Общ устройствеп план на община Тетевен, на основание чл. 20. ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на танове и програми 

(Наредба по ЕО). за което е изготвено писмо- оттовор с изходящ на БДДР №2939(3 

)/21.01.2020 г. Както е констатирано вън Bauie писмо е изх. №Писмо 26S (1 

)/23.01.2020 г., в писмо на БДДР с наш. изх. №2939(3)/21.01.2020 г., е допусната 

техническа грешка, поради което Ви предоставяме коректно становище. 

В хода на процедурата па изготвяне на ЛЕО на Община Тетевен. БДДР се е 

произнесла със следните становища: 

-  Становище е изх. №2939/07.12.2015 г. относно Задание за обхват и 

съдържание на Доклал за екологична оценка на проект за Общ устройствеп план на 

Община Тетевен 

-  Становище е изх. №2939/18.12.2015 г.. на основание чл. 12. ал.5 и ал.6 от 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съв местимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предлож ения с предмета и целите па опазване 

на защитените зони. 

-  Становище е изх. .№ 2939/11.04.2016 г, във връзка със съгласуване на 

Предварителен проект за Общ устройствеп план на Община Тетевен. 

-  Становище с изх. №2939 28:07.2017 г. относно Задание за обхвата и 

съдържанието на Доклад за екологична оценка на 11роект на Общ устройствеп план 

на Обшина Тетевен; 

-             Становище с пзх. №2939/10.08.2017 г. относно Съгласуване на Окончателен 

вариант на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Тетевен. 

В нредставения коригиран Доклад следва да се направят следиите допълнения и 

промени: 

I. Да се актуализира информацията за състоянието на повърхностите и подземните 

водни тела. Съгласно така представената информация, посочените данни са актуални 

 
 

Полученото писма становище от 

БДДР-Плевен относно консултация 

на  доклада по ЕО е взето под 

внимание, както и всички изказани 

мнения и препоръки в него. 

 

 

 

 

 

 

Информацията за състоянието на 

повърхностите и подземните 

водни тела е актуализирана в 

коригирания ДЕО на ОУПО 

Тетевен. 

 

 

 

 

Информацията за 

мониторинговите станции за 

повърхностните и подземните 

водни тела също е актуализирана 

в настоящия коригиран ДЕО на 
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към 2015 г. Актуална информация може да бъде намерена на интернет страницата на 

БДДР. раздел „Управление на водите"'..Състояние на водите и зоните за защита на 

водите" - http: www.bd-dunav.org/conient/upravlenie-na-vodite sastoianie-na-vodite-i-

zonite-za-zashma informacia-za- sastoianieto-na-vodite 

II. Да се актуализира информацията за мониторинговите станции за повърхностните 

и подземните водни тела. Съгласно така представената информация, посочените 

данни са актуални към 2012 г. Актуална информация за програмите за мониторинг 

може да бъде намерена на интернет страницата на БДДР. раздел ..Управление на 

водите" ..Програми за мои и то ринг“ - http:/.* wwvv.bd-dunav.org, content upravlenie-

na-vodi le-sastoian ie-na-yoditc-i-zonitc- za-zas h t i (a/program i -za- m on i tori n ц/. 

III. БДДР препоръчва в окончателния вариант на ОУП на Община Тетевен да се 

допълнят следните мерки от ПУРН: 
Код no 

нациовале

н каталог 

Наименование на 

мярка 

Описание па мярката (по 

каталога), (допълнителна 

информация) 

Отговорна 

институция 

PRE59- 

PR044- 

REAC132 

Разработване и 

изпълнение на 
област ни и 

общински програми 

зa намаляване риска 
от бедствия вкл. от 

наводнения 

Областните и общинските 

програми включват планиране 
на мероприятия за защита на 

критични участъци при опасност 

от преливане на диги и огради и 
съоръжения или локална защита 

на съоръжения от особена 

важност при критични ситуации. 

Областния 

управител, Кмета 
на общината 

PRЕ 5- 

PR0 2- 

REAC6* 

Създаване на 

управляеми полдери 

и малки буферни 
басейни в заливни 

тераси на реките* 

Намаляване на 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 па 

водните количества чрез 

съществуващите на терена 
релефни форми 

Кмета на 

общината 

PRE27- 

REAC28 

 

Почистване и 

стопанисване на 
речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия 

Осъществяване на дейности по 

ликвидиране на натрупвания, 
създаващи препятствия за 

свободно преминаване на 

водите. чрез почистване на 

участъци от речните корита от 

дървета и храсти, падащи 

дървета, дънери. битови и 
строителни отпадъци и др. 

Кмета на 

общината 

PRЕ24- 

REAC25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 
подприщващи 

съоръжения, огради, 

Отстраняване на всички 

подприщващп строежи и 

съоръжения, намиращи се в 
речните корита и нарушаващи 

тяхната проводимост; създаване 

Кмета па 

общината 

ОУПО Тетевен. 

 

В окончателния вариант на ОУП 

на Община Тетевен са допълнени 

предложените мерки от ПУРН. 
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складирани 
материали и други 

намиращи се в 

границите на речните 
легла или дерета 

на обстановка на нетърпимост 
към незаконно изградените 

такива обектн. 

PREP7- 

REAC54 

Повишаване 

готовността на 

населението за 
реагиране при. 

наводнения 

Разработване и осъществяване 

на програми за превантивна 

дейност чрез средствата за 
масова комуникация: 

провеждане на учебни 

тренировки за отработване на 
действия за спасяване на хора и 

лично имущество; осигуряване 

на неприкосновен запас с вещи и 
храни от първа необходимост за 

населението 

РД ПБ3Н, Кмета 

на общината 

PREI9- 

REAC'20 

Постоянен 

мониторинг на 
застрояването в 

близост до зали 

наемите зони 

Нормативно регламентиране на 
дейностите на местните власти 

за ограничаване на 

строителството, вкл. 
незаконното, в и в близост до 

заливните зони, като се 

сравняват сателитни снимки, 
извършват се геодезични 

заснемания, ежегодни проверки 

па място и други дейности 

Кмета на 
общината 

Забележка: *При възможност и наличие на подходящи участъци. 

При окончателното приемане на О6ш устройствен план на община Тетевен 

ла се вземат предвид и приложимите мерки от Екологичната оценка (ЕО) 

на ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район, които трябва да се прилагат при 

осъществяване на инвестиционни проекти, произтичащи от ОУП на 

Община Тетевен. Мерките от ЕО са посочени в ПУРН 2016-2021г. 

Приложение №16, Приложение №17. в това число: 

 Предвижданията на Общите уегройствени планове на общините да 

бъдат съобразени с анализирания и моделиран обхват при 

сценарий на вероятност на 20-годишната вълна; 

 При прилагането на мерките за възстановяване на 

компрометирани диги, надграждане на диги,  изграждане на земно-

насипна дига и комбинация, планиране и изграждане на линейни 

защитни съоръжения /охранителни канали, преустройство или 

изграждане на дренажни съоръжения, строителните работи да се 

извършват за кратък период извън размножителният сезон на 

животинските видове по Приложения №2 и № 3 на Закона за 

биологичното разнообразие, от март до юли, за да се намалят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взети са предвид и приложимите 

мерки от Екологичната оценка 

(ЕО) на ПУРН 2016-2021 г. в 

Дунавски район, посочени в 

ПУРН 2016-2021г. - Приложение 

№16, Приложение №17.  които 

трябва да се прилагат при 

осъществяване на инвестиционни 

проекти, произтичащи от ОУП на 

Община Тетевен. посочени в 

ПУРН 2016-2021г. Приложение 

№16, Приложение №17 

 

Всички изброени мерки в 

становище с изх. №ОБ-2939 (4) 

/28.01.2020 г. на  БДДР – Плевен  

са взети под внимание, а именно: 
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въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, 

предмет на опазване; 

 При прилагане на мерките, свързани със строителство, да нe се 

допуска замърсяването на речните легла със строителни материали 

и гориво-смазочни материали от строителната техника; 

 На етап идеен проект, да се консултира с БДДР възможността за 

заместване на инженерно-технически структурни мерки, за които в 

ДОСВ е идентифициран потенциал за значително засягане на 

природни местообитания и местообитания на видове, предмет на 

опазване в защитените зони. с по-щадящн мерки от националния 

каталог от мерки, съгласно таблица 8 ..Предлагани алтернативи на 

конкретни мерки от Програмата от мерки за ПУРН в ДРБУ-от 

ДОСВ; 

 При прилагане па структурни мерки в защитените зони всички 

съпътстващи дейности (напр. обслужващи строителството пътища) 

да бъдат ситуирани при възможност извън природни 

местообитания или местообитания на видове, вкл. птици, предмет 

на опазване в защитените зони. 

 Изпълнението на мерки за отстранявания на затлачвания на 

речното корито и почистване на речни участъци и дерета за 

осигуряване преминаваме на висока вълна: 

- да се осъществява само в коритата на реките, без да се засягат 

крайречната и естествената островна рас пггелност; 

       -      да се прилагат извън размножителния период на водозависимите                                    

              видове;  

- да се прилага при доказана необходимост по надлежния ред. 

  Мярката за премахване на незаконни постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, складирани материали и друга намиращи се в 

границите на речните легла или дерета да се прилага извън 

размножителния период па водозависимите видовете; 

  При реализиране на мерките по плана да се включват критерии, 

свързани е насърчаване на зелените проекти. 

  Ежегодно (пролет и есен) обследване на техническото, 

експлоатационното състояние на малките язовири и определяне на 

свободните обеми. Прн необходимост набелязване мерки за 

поддържане и ремонт. 

 Разработване и прилагане на програма на мониторинг на 

качеството на водата от засегнати след наводнения водовземни 

съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. 

- Съобразяване 

анализирания и моделиран 

обхват при сценарий на 

вероятност на 20-годишната 

вълна; 

- строителните работи да 

се извършват за кратък период 

извън размножителният сезон на 

животинските видове по 

Приложения №2 и № 3 на Закона 

за биологичното разнообразие, от 

март до юли; 

- да нe се допуска 

замърсяването на речните легла 

със строителни материали и 

гориво-смазочни материали от 

строителната техника; 

- отстранявания на 

затлачвания на речното корито и 

почистване на речни участъци и 

дерета за осигуряване 

преминаваме на висока вълна; 

- Ежегодно (пролет и есен) 

обследване на техническото, 

експлоатационното състояние на 

малките язовири и определяне на 

свободните обеми; 

- Всички дейности, 

предвидени в ПУРН в санитарно-

охранителни зони на 

водоизточници за питейно-

битови цели или минерални води,  

следва да се съобразят с 

режимите на ограничения и 

забрани в тези зони. 
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  Прекратяване на водовземането за питейно-битови цели от 

водовземни съоръжения при констатирано замърсяване па 

добиваната вода вследствие на наводнение. 

  За предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и 

предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП), 

които попадат в РЗПРН - при актуализирането на докладите им за 

политиката за предотвратяване на големи аварии и докладите за 

безопасност - при необходимост да се изисква и становище от 

Басейновата дирекция 

  В Аварийните планове на ПСВРП, които попадат в РЗПРН, да се 

взема предвид наличието на условия на уязвимост от наводнения, 

свързано с вероятност от възникване на голяма авария и да се 

предвидят конкретни мерки за намаляване на евентуалните 

последици за околната среда и живота и здравето на хората при 

възникване на авария в резултат ог наводнения, като в тези случаи 

да се изисква и становище ог Басейновата дирекция. 

  При условие, че предвидените в ПУРН мерки за защита от 

наводнения ще се прилагат в санитарно-охранителни зони на 

водоизточници за питейно-битови цели или минерални води,  то 

тези мерки следва да се съобразят с режимите на ограничения и 

забрани в тези зони. 

 IV. Да се актуализира информацията за учредените санитарно 

охранителни зони на територията на Община Тетевен. 

Настоящето становище не може да се счита за становище за съгласуване 

на ОУП па община Тетевен на основание чл. 12 cui.2 от Закона за 

устройство на територията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Актуализирана е 

информацията за учредените 

санитарно охранителни зони на 

територията на Община Тетевен 

„ЧЕЗ 

Разпределение 

България“ АД 

Писмо с изх.№ CD-DOC-

15209/13.02.2020 г. относно 
писмо изх.№ 4444/20.12.2019г. 

за изразяване на становище 

към Доклад за екологична 

оценка окончателен вариант 

на предварителен проект: 

"Общ устройствен план на 

Община Тетевен" 

" ЧЕЗ Разпределение България " АД, уведомява, че относно Доклад за екологична 

оценка към предварителен проект: "Общ устройствен план на Община Тетевен", 

изразява следните препоръки: 

1.  Съществуващите съоръжения, собственост на " ЧЕЗ Разпределение 

България " АД , да бъдат отразени в Общия устройствен план на Община Тетевен, с 

техните сервитутни зони, съгласно " Наредба № 16 за сервитутите на енергийните 

обекти", Издадена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, 

Министерството на земеделието и горите и Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр. 88 от 8 октомври 2004 г., изм. ДВ. бр. 77 

от 2 септември 2008 г., изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 11 февруари 2014 г. 

2.  При разрастване на населените места и новообразувани устройствени зони 

да се предвидят необходимите нови съоръжения за присъединяване (трафопостове, 

електропроводни линии средно напрежение и електропроводни линии ниско 

напрежение), както и необходимите сервитутни зони около тях. 

 
 

Полученото писмо от „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД е  

приложено към  Доклада по ЕО. 

Взети са под внимание всички 

изказани мнения и препоръки в 

становището на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД. 
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3.  Да се изготвят ПУП-ПП на новите съоръжения за присъединяване на 

новообразуваните селищни образувания, с възможност за изграждане на техническа 

инфраструктура, съгласно чл. 126 , ал. 6 от " Закон за устройство на територията" 

(ЗУТ). 

 

 

 

„ВиК“ АД, ГР. 

ЛОВЕЧ 

Не е постъпило писмо от 

експлоатационното дружество. 

В 30 дневния срок не е получено писмо с мнение, становище или препоръки по ДЕО 

на ОУПО Тетвен, при което се приема, че „ВиК“ АД, гр. Ловеч няма забележки по 

доклада. 

Съгласно чл.20, ал.3, т. 2 от 

Наредбата по ЕО. Когато 
Възложителят по своя преценка 

изисква становище по 

документацията и от други 

организации предвид 

спецификата на 

плана/програмата, независимо 

дали са включени в схемата за 

провеждане на консултации, като 

определя срок за отговор до 14 

дни. Когато в указания срок не 

постъпи становище, се приема, че 

съответният компетентен орган 

или организация няма бележки и 

предложения.  

РИОСВ- Плевен 

Становище, с изх. №3399(17)/ 

12.06.2020г.) на РИОСВ- 
Плевен, относно: Консултации 

по изготвен Доклад за 

екологична оценка на “Общ 

устройствен план на Община 

Тетевен” 

 

Във връзка с внесен от Община Тетевен с вх. № 3399/08.04.2020 г. на РИОСВ - 

Плевен, Доклад за екологична оценка (ДЕО) на “Общ устройствен план на Община 

Тетевен”, за консултации по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) Ви 

информирам, че Регионална инспекция по околната среда, гр. Плевен изразява 

НЕГАТИВНО СТАНОВИЩЕ по така представения Доклад за ЕО и съдържащата се 

в него информация и документация, поради следните мотиви: 

1.  Представеният доклад по структура и съдържание отговоря на 

изискванията на чл. 86, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 

чл.17, ал.1 от Наредбата за ЕО. 

2.  Докладът е разработен в съответствие със Задание за обхват и съдържание 

на ЕО, съгласувано с писмо с изх. № 3399/03.07.2018 г. на РИОСВ - Плевен. 

3.  Проведени са консултации за обхват и съдържание на ЕО/Доклад за ЕО 

(представени са писмени становища) с: РИОСВ - Плевен, РЗИ - Ловеч, БДДР - 

Плевен, Регионален исторически музей (РИМ) - гр. Ловеч и други. 

Части: “Атмосферен въздух” и “Вредни физични фактори”: 

4.  Представеният доклад по структура и съдържание отговоря на 

изискванията на чл. 17, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО. 

5.  Докладът и планът не съдържат противоречия със съотносими планове и 

програми, в т. число с предвидените приоритети и мерки в общинската програма за 

Експертите по ЕО се съобразили 

с посочените забележки в 
становище -  писмо  с изх. 

№3399(17)/ 12.06.2020г.) на 

РИОСВ- Плевен.   Всички 

посочени неточности са 

коригирани по подобаващ начин 

в съответните раздели на 

Коригиран и допълнен  ДЕО на 

ОУПО Тетевен. 
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опазване на околната среда. 

6.  Оценката на въздействието върху качеството на атмосферния въздух 

(КАВ) и акустичната среда, направена в доклада, е съобразена с посочените в 

становище относно заданието забележки и препоръки. Представената информация е 

достатъчна за издаване на становище по ЕО. 

7.  При оценката на вероятните значителни въздействия върху КАВ от 

осъществяването на плана е извършен анализ на въздействието на планираните 

режими на устройство на промишлените и смесените зони, развитието на населеното 

място по отношение емисиите от отопление, изграждането на пътната 

инфраструктура и на зелената система. 

8.  При реализацията на представения ОУП на Община Тетевен не се очаква 

отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух и върху 

акустичната среда, въз основа на следните мотиви: 

-  На територията на общината няма съществени промишлени източници на 

емисии и на шум в околната среда, както и големи и/или гъсто населени 

урбанизирани територии; 

-  За производствени дейности се предвиждат преобладаващо територии от 

разновидност “предимно производствени зони”, в които не се допускат производства 

с вредни отделяния; 

-  Предвижда се запазване и развитие на “зелената система” на общината - 

териториите за озеленяване, паркове и градини; 

-  Нивата на замърсителите в атмосферния въздух са под горния оценъчен 

праг и се очаква да намалеят при изпълнение на предвидените пътища и на 

изискванията за енергийна ефективност при ново строителство; 

-  Предвиденото благоустрояване на терени и рехабилитация на уличната 

мрежа се очаква да доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух и на 

акустичната среда. 

Част “Води”: 

9.  След запознаване с представената информация, приемам доклада за 

екологична оценка (ЕО) в част “Води”, поради следните мотиви : 

9.1.  Представеният доклад по структура и съдържание отговоря на 

изискванията на чл.17, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО. 

9.2.  Докладът за ЕО на ОУП на Община Тетевен е съобразен с относими 

планове и програми, в т. число национални, регионални и общински. 

9.3.  Оценката на въздействие върху качеството на водите направена в доклада, 

е съобразена със забележките и препоръките по заданието за ДЕО на ОУП на 

Община Тетевен. В доклада са допуснати някои неточности относно източниците на 

отпадъчни води на територията на общината, допуснато е повторение на 

информацията на стр.153 и стр.172 и др., но представената информация е достатъчна 

за даване на становище по ЕО. 

9.4.  При реализацията на представения ОУП на Община Тетевен не се очаква 

значително въздействие върху повърхностни и подземни води, поради следните 

мотиви: 
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- на територията на общината няма значими източници на приоритетни, приоритетно 

опасни вещества, на специфични замърсители и други вещества, които могат да 

променят основни параметри, характеризиращи водното тяло; 

предвижда се изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ в по-големите населени 

места на общината; 

спазване на забраните и ограниченията в Закона за водите и мерките за постигане на 

добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016г. - 2021 г. в Дунавски район за 

управление на водите. 

Част “Почви”: 

10.  След запознаване с представения ДЕО на ОУП на Община Тетевен, вкл. 

Нетехническото резюме, с оглед на пълномощията и компетентността, които имам 

по прилагането на Закона за опазване на околната среда, Закона за почвите, Закона 

за подземните богатства и свързаната с тях нормативна уредба, приемам така 

представения доклад по ЕО за ОУП на община Тетевен. 

Част “Биологично разнообразие”: 

11.  Внесения доклад по ЕО отговаря до голяма степен по своята структура на 

изискванията за изготвяне на доклад по ЕО, съгласно ЗООС, но има някои пропуски 

във връзка с изискванията на чл. 86, ал. 3, т. 6 от ЗООС да се оценят вероятните 

значителни въздействия върху биологичното разнообразие. В тази връзка, РИОСВ - 

Плевен е направила препоръки (с Писмо, изх. № 3399(3)/03.07.2018 г.) по заданието 

за доклад по ЕО, като е указано в ДЕО да се оцени въздействието на ОУП на 

Община Тетевен върху видове от Приложение № 3 на Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР). Последното е от значение за изготвянето на коректна оценка на 

значимостта на въздействието на плана върху компонентите на околната среда, в т. 

ч. - върху биологичното разнообразие и неговите елементи в обсега на плана. 

Изготвителите на ДЕО не са се съобразили с тези указания. Вместо това, на стр. 342 

от внесения ДЕО, е направено следното заключение: “Докладът за оценка степента 

на въздействие е неразделна част от Доклада за екологична оценка, поради което 

няма да се представи въздействието върху биологичното разнообразие в настоящия 

доклад”. 

Експертите - изготвители на доклада по ЕО не са отчели необходимостта да оценят 

въздействието на плана върху защитени растителни и животински видове, срещащи 

се в цялата територията на община Тетевен, не само в границите на защитените зони, 

които засяга разглежданият план, което е пропуск на доклада по ЕО. 

12.  При описанието на животинския свят на територията на община Тетевен е 

препоръчително дивите животински видове от приложение № 3 на ЗБР да се 

разграничат от ловните видове. 

13.  При описанието на защитените зони и предмета на опазване на част от тях 

са допуснати някои неточности. Например, при описанието на природните 

местообитания - предмет на опазване в границите на 33 BG 0000494 “Централен 

Балкан”, местообитания 3160 Естествени дистрофни езера и 7220* Извори с твърда 

вода и туфести формации (Cratoneurion), посочени в публикувания на интернет 

страницата на МОСВ стандартен формуляр на зоната, не са цитирани в доклада по 
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ЕО. 

Природните местообитания - предмет на опазване в 33 BG 0001493 “Централен 

Балкан - буфер” не са описани така, както са в актуалния стандартен формуляр на 

зоната. Не са посочени като предмет на опазване от зоната следните природни 

местообитания: 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик (Juniperus 

communis formations on heaths or calcareous grasslands), 5210 Храсталаци c Juniperus 

spp. (Arborescent matorral with Juniperus spp.), 6110* Отворени калцифилни или 

базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi (Rupicolous calcareous or 

basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi), 8220 Хазмофитна растителност по 

силикатни скални склонове (Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation), 8230 

Силикатни скали c пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo 

albi-Veronicion dillenii (Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion 

or of the Sedo albi-Veronicion dillenii), 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския 

до алпийския пояс (Vaccinio- Piceetea) (Acidophilous Picea forests of the montane to 

alpine levels (Vaccinio- Piceetea)). Природни местообитания 6510 Низинни сенокосни 

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

до алпийския пояс не са в стандартния формуляр на зоната (последна актуализация), 

но се цитират в доклада като ^Лредмет на опазване в защитената зона. 

14.  Не са много ясни някои мотиви и заключения на експертите при 

описанията на възможни алтернативи на плана. В тази връзка, обръщаме внимание, 

че ОУП не се отнася само за земеделски земи и за земи, разположени до пътни 

връзки и до регулацията на населени места, а за цялата територия на общината. 

Алтернативата на строителните дейности и алтернативите по начин на стопанисване 

не следва да са обект на анализ в случая, те не се отнасят до промени в елементите 

на плана, които да намалят въздействието от прилагането му. В доклада по ЕО се 

твърди (стр. 377), че в проекта за ОУП на община Тетевен са разгледани: 

-  Алтернативи по териториалния обхват на ОУП; 

-  Алтернатива на местоположението на устройствените зони; 

-  Алтернативи по отношение на начина на стопанисване; 

-  Алтернатива на строителните дейности; 

-  Нулева алтернатива; 

-  Други алтернативни решения. 

Считаме, че последното твърдение не е съвсем точно. Приема се като алтернативен 

вариант на проекта за ОУП предложението на експертите - изготвители на ДЕО да 

бъдат отстранени устройствени предложения, с цел да се отстранят или сведат до 

минимум заплахите за биологичното разнообразие в защитените зони, на 

територията на община Тетевен. Предложено е от плана да се изключат площи от 

устройствени зони или устройствени зони, попадащи в границите на 33 BG 0001036 

“Български Извор”, BG 0001493 “Централен Балкан - буфер”, BG 0002109 

“Васильовска планина” и BG 0002128 “Централен Балкан - буфер”. В тази връзка, в 

ДЕО се посочва върху кои местообитания ще се намали въздействието от 

реализацията на плана, ако се приеме така предложената алтернатива на ОУП. В 

табличен вид са сравнени засегнатите площи в съответните защитени зони при 
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реализацията на първоначално внесения проект на ОУП и при прилагане на 

алтернативния му вариант - с редуцирани устройствени зони. 

Забележките по тази част на ДЕО се отнасят до начина, по който са формулирани 

препоръките за промяна на ОУП - не може да става дума за изключване на имоти 

(площи) от защитени зони или от ОУП, с който се предвижда устройственото 

зониране на територията на цялата община. Така също, за по-голяма яснота при 

тълкуване на заключенията на авторите на доклада по ЕО, е препоръчително да се 

прецизира оформлението (наименованието) на приложените таблици, отчитащи 

“Резултат от прилагане на смекчаващите мерки” и “Очакван ефект от прилагането на 

предложените мерки”. 

15.  По отношение предложените мерки за наблюдение и контрол при 

прилагане на плана, таблица № 124 (на стр. 419 - 420) съдържа повторения - т. 5 и т. 

6. Да се отчете, че съгласувагелни процедури, освен по реда на ЗООС, могат да се 

извършват и по реда на ЗБР. Във връзка с гореизложеното, Докладът по ЕО на ОУП 

на община Тетевен следва да се преработи в частите му за въздействието му върху 

биологичното разнообразие, алтернативите и мерките, като се отчетат направените 

по - горе забележки. 

Част “Отпадъци”: 

16.  Приемам представения Доклад за ЕО на ОУП на Община Тетевен в частта 

му по фактор “Отпадъци” поради следните мотиви: 

-  В раздел 3.8.1. - стр. 264 - Отпадъци на Доклада за ЕО е представена 

подробна информация за състоянието на управлението на основните видове и групи 

отпадъци, в т.ч. информация за напредъка към момента на дейностите свързани с 

управлението на отпадъците; 

-  Анализът на текущото състояние на околната среда по фактор „Отпадъци“ 

е обективен, прогнозната оценка на въздействието от реализирането на плана е 

достоверна; 

-  Не се очаква значително отрицателно въздействие по фактор “отпадъци” 

от реализирането на представения ОУП на община Тетевен. 

Част “Опасни химични вещества”: 

17.  Към настоящия момент на територията на община Тетевен няма 

предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, попадащи в 

обхвата на Раздел I към глава Седма на ЗООС. 

18.  В проекта на ОУП, община Тетевен не предвижда разполагане на 

предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, попадащи в 

обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС. 

19.  След прегледа на ДЕО имам следните забележки: 

На стр. 370 и 493 в ДЕО описаните мерки, предвидени от възложителя във връзка с 

ПУРН 2016-2021, касаещи предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков 

потенциал (ПНРП и ПВРП), попадащи в Глава 7, Раздел I на ЗООС са неприложими 

към настоящия ОУП, тъй като към настоящия момент на територията на общината 

няма разположени съществуващи такива; 

На стр. 419, таблица 124 “Предложени мерки за наблюдение и контрол при 
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прилагане на плана, мярка с № 4 да отпадне, тъй като е неприложима за настоящия 

ОУП - няма съществуващи ПНРП или ПВРП. 

Във връзка с гореизложеното е необходимо да се коригира Докладът по ЕО на ОУП 

на община Тетевен. 

За продължаване на процедурата по ЕО, е НЕОБХОДИМО: 

Да продължите консултациите по ЕО по коригирания и допълнен Доклада за ЕО на 

Общ устройствен план на Община Тетевен, съгласно забележките по настоящето 

писмо. 

Обръщаме Ви внимание в случай, че не се съобразите с настоящето становище, при 

разглеждане на Доклада за ЕО на Експертен екологичен съвет, същият има 

правомощията да вземе решение: 

1.  Да върне процедурата по ЕО на ОУП на Община Тетевен на етап 

уведомление за план/програма, тъй като разгледаната в Доклада за ЕО алтернатива 

(с различен баланс на териториите), е различна от разгледаната в Доклада за ОС (по 

чл. 31 от ЗБР), и не е преминала проверка за допустимост, по чл. 12 от Наредбата за 

ОС. Информирам Ви, че случай на недопустимост на предвижданията на ОУП, дори 

и само по отношение на един имот, се прекратява цялата процедура по ЕО/ОС. 

2.  Да върне Доклада за ЕО, в който да се разгледат и оценят двете 

алтернативи - новата (с различен баланс на териториите) и разгледаната в Доклада за 

ОС (по чл. 31 от ЗБР). 

По коригираният Доклад за ЕО да се издаде Становище по ЕО само за 

алтернативата, разгледана и оценена в Доклада за ОС, по който също е осигурен 

обществен достъп. 

3.  Тъй като процедурата по ЗООС се съвместява с процедурата по ЗБР, а в 

случая Доклада за ЕО и Доклада за ЕО разглеждат различни алтернативи, които не 

са оценени едновременно и в двата доклада, поради което съществува възможност и 

за издаване на становище с характер: не съгласувам ЕО. 

За издаване на Становище по ЕО е НЕОБХОДИМО: 

1. Да внесете в РИОСВ - Плевен Искане за издаване на становище по ЕО, по образец 

съгласно приложение № 5, към чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ЕО, с приложения: 

1.1.  Доклад за ЕО/екологична част на плана или програмата с всички 

приложения към него - по един екземпляр на хартиен и на електронен носител, 

който включва и: 

1.2.  списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който 

всеки се подписва на разработените от него раздели; 

1.3.  декларации по чл. 83, ал. 4 от ЗООС. 

1.4. Нетехническо резюме - по един екземпляр на хартиен и на електронен 

носител. 

1.5.  Документация за резултати от консултациите с обществеността, 

заинтересувани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотиви за приемане или 

не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/ отказа от 

възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите 

по смисъла на чл. 22 от Наредбата за ЕО. 
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1.6.  Информация за платена такса и дата на заплащане. 

Дължимата такса е 600 лв., по чл. 1, ал. 5, т. 3 от Тарифата за таксите, които се 

събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС 

№ 136/13.05.2011 г., Обн. ДВ. бр. 39/2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 73/2012г., бр. 

94/2012 г., бр. 2/2013 г., бр. 79/2014 г., бр. 5/2016 г., бр. 59/2016 г., бр. 3/2018г., бр. 

63/2018г., бр. 11/2019 г.). Таксата следва да се внесе на сметката на РИОСВ - 

гр.Плевен: 

ОББ АД - гр. Плевен 

IB AN: BG22UBBS80023106158306 

BIC: UBBS BGSF 

На документа за платена такса, като основание за плащане да се впише и входящия 

номер на искането, под който е заведено в РИОСВ - гр. Плевен (вх. № 

3399/10.04.2020 г.) 

Използвани съкращения: 

ОУПО – общ устройствен план на община                                                             

РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води 

БДДР – Басейнова дирекция Дунавски район 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

ЧЕЗ – Чешки енергетични заводи 

НИНКН – Национален институт за недвижимо културно наследство  

РИМ – Регионален исторически музей    

ИА ЕСМИС – Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“       

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 
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