
 

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА 

ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТРЯВНА 

 

 

 По мярка ,,Контрол при планиране на разположението на предприятия и/или 

съоръжения, за които е нужно издаване на разрешително за експлоатация, като 

предприятие/ съоръжение, класифицирано като предприятие/ съоръжение с висок рисков 

потенциал“ през 2020г. и до настоящия момент на територията на Община Трявна не са 

планирани и изградени съоръжения, класифицирани с висок рисков потенциал. 

 По мярка ,,Контрол при планиране на нови строежи, включително изграждане на 

транспортни пътища, жилищни райони, обекти с обществено предназначение в близост 

до съществуващи предприятия и/ или такива с висок или нисък рисков потенциал, където 

разполагането или нови строежи може да бъде източник или да повиши опасностите 

или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/ съоръжения“ 

към настоящия момент на територията на Община Трявна има две съществуващи 

площадки на предприятие ,,Емко“ ООД с висок рисков потенциал, в близост до които не 

са планирани нови строежи. 

 По мярка ,,Реализиране на предвижданията на ОУП на Община Трявна за 

изграждане и развитие на система от паркове“  

- с разрешение за строеж № 47/26.11.2020г. за обект: Местността Кръста – релакс, 

спорт и забавления сред природата в УПИ XI-спорт и атракции, кв. 65а по плана на гр. 

Трявна, общ. Трявна; 

- с разрешение за строеж № 3/08.02.2021г. за обект: Благоустрояване парковата среда 

на терен ,,Божковска поляна“ в УПИ I-11 и 12 – озеленяване и парк от кв. 5 по плана на кв. 

Божковци, гр. Трявна, общ. Трявна. 

 По мярка ,,Контрол върху нерегламентираното изхвърляне на отпадъци“ на 

територията на Община Трявна към месец март 2021г. са установени шест 

нерегламентирани сметища, с обща площ 0,13 дка. Графикът за почистването им Ви е 

предоставен за сведение. 

 По мярка ,,Превантивни и последващи действия срещу нерегламентирано 

замърсяване с отпадъци“ Община Трявна заедно с Кметствата на територията на 

общината следят за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. При наличие на 

замърсени терени, местата се почистват и се поставят указателни табели. В случаите на 

установяване на нарушителите, същите биват санкционирани. 

 По мярка ,,Инвентаризация на нарушени терени и замърсени терени, за които е 

необходимо рекултивация“ на територията на Община Трявна има депо за неопасни 

отпадъци, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 81058.920.315 в землището на с. 

Черновръх, общ. Трявна. Теренът, предвиден за рекултивация е с площ 16 777 кв.м. 

Съгласно Заповед № 544/27.08.2015г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново депото е 



с преустановена експлоатация. След изготвяне на необходимата проектна документация и 

нейното съгласуване е проведена обществена поръчка за изпълнение на проекта. Съгласно 

Договор 170-СДУР-21/21.04.2021г. е стартирана техническата рекултивация на депото за 

неопасни отпадъци на Община Трявна. 

 По мярка ,,Осигуряване на необходимите количества и с добро качество питейни 

води“ към настоящия момент в процес на изпълнение са проектите, за които са издадени 

следните разрешения за строеж, а именно: 

- Разрешение за строеж № 1/14.01.2021г. за обект: Канализационен колектор в гр. 

Трявна с обхват: Първи участък - от ревизионна шахта (РШ) 1.1 до РШ 1.4, разположени в 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73403.501.2825 по КК и КР на гр. Трявна; Втори 

участък - от РШ 1.5 до РШ 1.8 и РШ 1.9, разположени в ПИ с идентификатор 

73403.501.2757 по КК и КР на гр. Трявна; Трети участък - от РШ 1.9 до РШ 1.10 

проектираното трасе преминава през ПИ с идентификатор 73403.501.2826 по КК и КР на 

гр. Трявна; Четвърти участък - от РШ 1.11 до РШ 1.13 в ПИ с идентификатор 

73403.501.2759 по КК и КР на гр. Трявна. 

- Разрешение за строеж № 43/26.08.2021г. за обект: Водоснабдяване на поземлени 

имоти в местностите ,,Данова поляна“ и ,,Вареницата“ в землището на гр. Трявна и 

землището на с. Черновръх, общ. Трявна. 

Степента на изграденост на канализационната мрежа на гр. Трявна е 44,8%, а на гр. 

Плачковци – 12,3% съгласно данни от ОУП на Община Трявна. 

 По мярка ,,Съобразяване с режима на санитарно-охранителните зони около 

водоизточници при подробно устройствено планиране и проектиране“ 

 Съгласно публикувания в сайта на Басейнова дирекция ,,Дунавски район“ регистър 

на санитарно-охранителните зони, приети в съответствие с изискванията на Наредба 

№3/16.10.2000 год., на територията на Община Трявна се намират общо девет 

регистрирани водоизточници за питейни води с учредени и приети СОЗ, както следва: 1 

бр. водовземно съоръжение в с. Бахреци, 2 бр.-в с. Белица, 3 бр.-в с. Бижовци, 1 бр.-в гр. 

Плачковци, кв. Пунговци и 2 бр.-в с. Черновръх. 

 По мярка ,,Спазване на приетите режими на управление на защитените 

територии и защитени зони“ до настоящия момент не са одобрявани подробни 

устройствени планове в защитени територии и защитени зони, както и не са установени 

нарушения. 

 


