
 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 
капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Страница 1 от 84   

 

 

 

 

 

 
 

„Общинска програма за 
опазване на околната среда“ 

2014 – 2017 г. 
 

Изготвен от: 
„ ТОНУС 21“ ЕООД 
 
Дата: 
07.04.2014 г. 

 
 



 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 
капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Страница 2 от 84   

 

СЪДЪРЖАНИЕ 
I.  ВЪВЕДЕНИЕ........................................................................................................................... 4 

II.  СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА АНАЛИЗ И 
ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ.................................................................................. 4 

1. Географско положение ........................................................................................................... 4 

2. Климатична характеристика ................................................................................................ 5 

3. Национални паркове и защитени територии..................................................................... 6 

4. Водни ресурси........................................................................................................................... 6 

5. Въздух ........................................................................................................................................ 7 

6. Гори и растителност ............................................................................................................... 7 

7. Населени места ........................................................................................................................ 9 

8. Население .................................................................................................................................. 9 

III.  ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА............................................................................. 10 

1. Водоснабдителни мрежи ......................................................................................................10 

2. Мрежи и системи за отпадни води ..................................................................................... 10 

3. Транспортни мрежи .............................................................................................................. 10 

4. Енергийни мрежи и системи ............................................................................................... 11 

5. Газификация топлофикация............................................................................................... 11 

IV.  ОКОЛНА СРЕДА И ТЕНДЕНЦИИ В ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА............. 12 

1. Идентификация на проблемните територии и обекти, степен на увреждане............ 12 

2. Интегрални проблеми за околната среда в територията .............................................. 14 

3. Основни замърсители, компоненти на замърсяване (води, почви, твърди отпадъци, 
шум, радиация, биологично разнообразие) .............................................................................. 14 

V. ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ.................................................................................................. 17 

1. Възрастова структура на населението .............................................................................. 17 

2. Обществено здраве ................................................................................................................ 17 

VI.  АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ОБЩИНА САМУИЛ (SWOT 
АНАЛИЗ)............................................................................................................................................. 18 

VII.  ВИЗИЯ НА ОБЩИНА САМУИЛ...................................................................................... 19 

VIII.  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ................................................................ 20 

IX.  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ......................................................................................................... 21 

1. Атмосферен въздух................................................................................................................ 21 

2. Води .......................................................................................................................................... 22 

3. Отпадъци................................................................................................................................. 23 

4. Биологично разнообразие .................................................................................................... 25 



 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 
капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Страница 3 от 84   

5. Шум.......................................................................................................................................... 26 

6. Участие на обществеността в решаване на проблемите по околна среда.................. 26 

X. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА .......................................... 27 

Раздел „Лечебни растения“ към ОПООС на Община Самуил за 2014/2017 г....................... 28 

ЧЕСТО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ.............................................................................................. 29 

РЯДКО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ .............................................................................................. 35 

1. Анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни растения 
за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите ............................... 39 

2. Приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните 
растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове ............................ 42 

3. Избор и регламент на територии, които не са защитени но изискват подходящо 
управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения............................................. 43 

4. Предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на 
земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите документи 
от по-висока степен ....................................................................................................................... 43 

5. Лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и ползване: ......... 43 

6. Забранените  за събиране билки от естествените находища на територията на 
цялата страна са следните видове лечебни растения: ........................................................... 43 

7. Прогнозно количество в проценти, които са включени в таблицата ......................... 44 

Раздел  „Управление дейностите по отпадъците“ към ОПООС на Община Самуил за 
2014/2017 г........................................................................................................................................... 50 

1. Обхват, цели и принципи на раздела ................................................................................ 51 

2. Съществуващо положение................................................................................................... 53 

3. Проблеми и подходи за отстраняването им...................................................................... 62 

Раздел „Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите“ към ОПООС на 
Община Самуил за 2014/2017 г. ......................................................................................................64 

1. Характеристика на почвените ресурси ............................................................................. 65 

2. Международно и национално законодателство в областта на опазване на почвите67 

3. Деградация на почвите......................................................................................................... 68 

4. Мерки за предотвратяване на почвената ерозия в Община Самуил.......................... 73 

5. Методи за регулиране на водния режим на почвите ...................................................... 75 

6. Дифузно и локално почвено замърсяване ........................................................................ 75 

7. Мерки за ограничаване на дифузното и локално почвено замърсяване.................... 78 

8. Складове за съхранение на продукти за растителна защита – забранени или с 
изминал срок на годност .............................................................................................................. 79 

9. Мерки и дейности, които предприема община Самуил за постигане изпълнението 
на целите на Конвенцията на Обединените Нации за борба с опустяването .................... 82 

 



 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 
капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Страница 4 от 84   

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Общинската програма за опазване на околната среда е разработена в съответствие с 
чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на приемане от 
общинския съвет.  Тя е изготвена според Указанията на Министерство на околната 
среда и водите, относно структурата и съдържанието на общинските програми за 
опазване на околната среда.  

Основното предназначение на общинската програма за опазване на околната среда е 
да постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината и да се запази 
доброто състояние на околната среда. 
 
II.  СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ 
 

1. Географско положение 
 

Община Самуил е разположена в североизточната част на Република България, 
върху площ от 250,133 км2, от които 177.35 км2 са обработваеми площи. Съгласно 
административно – териториалното делене на страната общината заема източната част 
на област Разград. 

Релефът е разнообразен – на места равнинен, на други с преобладаващ хълмист 
характер. Не предпазва нахлуването на въздушни маси. Равнинният характер на релефа 
е предпоставка за интензивно земеделие, изграждане на качествена комуникационна 

мрежа и другите съоръжения за 
населените места. Общинският 
център – с. Самуил е разположен 
върху Самуиловите възвишения, 
с височина 500 м. над морското 
равнище.  

През административния 
център на общината минава 
важна ЖП артерия – най – 
старата ж.п. линия в България 
„Русе – Варна“. Това е линия с 
важно стратегическо значение 
както за Североизточна България 
така и за страната като цяло. Тя 
осигурява придвижването на 
туристическия човекопоток от 
Европа до нашето Черноморие.  

Съгласно административно 
териториалното делене на 
страната общината заема 
източната част на област Разград. 
На изток граничи с общините 
Хитрино и Венец от област 
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Шумен, на северозапад с община Исперих, на запад с община Разград, на юг с община 
Лозница. 
 

2. Климатична характеристика 
 
Европейско-континентална климатична област 
 

Европейско-континенталната климатична област обхваща Северна и Средна 
България (без Черноморието), заедно с прилежащите им планини. Тя е в най-тясна 
връзка с източноевропейските райони и същевременно е отдалечена от Средиземно 
море и не се чувства осезателно смекчаващото климатично влияние на последното. 
Поради това климатът в тази област носи типичните белези на източноевропейския 
климат: сравнително студена за съответната географска ширина зима и относително 
горещо лято, като средната годишна амплитуда на температурата е предимно между 
23-24ºС, а на места достига до 25ºС. Максимумът на валежите е през лятото, а 
минимумът през зимата, като амплитудата в годишния ход на валежите (разликата 
между лятната и зимната им сума) достига до 15-25% от годишната им сума. 

Главно по направление север – юг в европейско континенталната област се 
забелязват редица изменения в климатичните условия. Това обуславя разделянето и на 
две подобласти: умерено континентална и преходно континентална. 
 
Умерено-континентална климатична подобласт 
 

Обхваща северна България и западната част на Средна България, т.е общо взето, 
северната половина на частта от европейско континенталната климатична област, която 
влиза в пределите на нашата страна. В тази климатична подобласт континенталният 
характер на климата е най-добре изразен. Зимата тук е най-студена в сравнение с 
всички останали низини в страната, а лятото е горещо поради преобладаването на 
субтропични въздушни маси от по-южните географски ширини или формирани на 
място под въздействие на силното лятно слънце. 

В климатично отношение района на общината попада в умереноконтиненталната 
климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област и се 
характеризира с горещо лято и студена зима. 
Валежите са по-ниски от средните за страната, но зимните са по-обилни в сравнение с 
останалите области в Лудогорието. Годишният ход на валежите в този район има 
подчертано континентален характер. Максимумът е през пролетно-летния период. 
Валежите от сняг са в периода ноември – април. Средното годишно разпределение на 
валежите е 67.4 мм/м2.  

Най-студените месеци през годината са януари и февруари. Средната годишна 
температура е 10-12ºС. Минималните температури през зимата в някои случаи падат до 
-25.8ºС. Не са изключения и резките понижения на температурите през пролетта и 
есента. Като най-топли се очертават месеците юли и август. Типичен пролетен месец е 
април, а типичен есенен октомври. За добре изразения континентален характер на 
климата в района на общината свидетелстват средните месечни температури за януари 
/-5.8ºС/ и за юли /26.2ºС/, валежният режим /февруарски минимум и юнски максимум/ и 
сравнително продължителното задържане на снежната покривка /над 3 месеца/. 
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         От агро-климатична гледна точка особено ценен е периодът със средни 
денонощни температури от 15 април до 15 октомври. Продължителността на 
отоплителния период е между 180-200 дни. 
 

3. Национални паркове и защитени територии 
 

На територията на общината са разположени две защитени местности.  
Колчаковата кория е обявена за природна забележителност през 1979 г., със 

Заповед РД – 1200 от 24.09.2003 г. на МОСВ е прекатегоризиран в защитена местност 
със същото наименование. Местността се намира в землището на с. Хърсово с площ от 
25.4 Ха, тя представлява група вековни дървета – останки от някогашната 
делиорманска гора. Дърветата са със средна височина 15м. и среден диаметър на ствола 
от 60 см. 

Вековните дървета в село Здравец са обявени за природна забележителност с 
Постановление на МС 11050 от 27.08.1948 г. 

В землището на с. Голям извор има защитена зона „Лудогорие“ за опазване на 
дивите птици с идентификационен код BG 0002062. 
 

4. Водни ресурси 
 

Долинната мрежа на реките на Разградско-Самуилската подутина има радиално 
устройство. Морфологията на речните долини, врязани в миоценски варовици и пясъци 
се отличава съществено от морфологията на долините, врязани в плиоценските и 
льосови наслаги. Високите части на склоновете са заети от структурни стъпала, а върху 
по-ниските са развити речни тераси. 

Водните ресурси в района включват плитко-залягащи води. Водите от 
Самуиловските височини се вливат в 6 язовира. Всички водоеми освен за рибовъдство 
могат ефективно да се използват за напояване. 
 

Водоеми Полезен обем 
/м3/ 

Собственост Форма на 
стопанисване 

Водоем „Желязковец“ 1 400 000 
„Напоителни 
системи“ ЕАД - гр. 
Търговище 

Частна 
собственост 

Водоем „Голям извор“  9 000 Общинска 
Концесия 

/договора изтича 
април 2014 г./ 

Водоем „Хърсово“ 427 000 Общинска Общинска 

Водоем „Кара Михал“ 1 000 000 Общинска Концесия 

Водоем 
„Владимировци“ 

300 000 Общинска Общинска 

Водоем „Богданци“ 540 000 Общинска 
Предстои нова 

концесия 
 

Всички населени места на територията на общината са водоснабдени с питейна 
вода. Близо 70% се консумира от населението, следващите по големина консуматори са 
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промишлеността и услугите.Закупена е нова водопроводна мрежа с добро 
експлоатационно състояние. 
 

В община Самуил се срещат следните проблеми: 
− независимо от високата степен на изграденост на водоснабдителната мрежа 

не е постигнато оптимално задоволяване на нуждите от питейна вода; 
− недостиг на питейна вода за село Самуил. 

 
Насоките за развитие са: 

− модернизация и разширение на водопроводната мрежа; 
− обезпечаване с достатъчно водни ресурси на изградените водоснабдителни 

системи чрез изграждане и регулиране на водите; 
− намаляване на ползването на питейни води в промишлеността за сметка на 

увеличаване ползването на условно чисти води за промишлени нужди. 
 

На територията на община Самуил има 2 обекта, които изпускат отпадъчни води:  
− „Тракция“ АД – с. Самуил; 
− „Октопод – С“ ЕООД, гр. Варна – с. Самуил. 

Изградено пречиствателно съоражение за отпадни води има само „Октопод – С“ 
ЕООД. 
 

5. Въздух 
  

От метеорологичните параметри, влияещи върху нивото на замърсяване на 
приземния слой с аерозоли и газообразни вредни вещества, особено голяма роля имат: 
температурата на въздуха, неговата влажност, скорост, посока на вятъра, 
интензивността на турбулентния обем и др. 

Територията на общината попада в умерено-континенталната подобласт на 
Европейската климатична област. Характерни за тази област е средна скорост на вятъра 
1-2 м./сек. и високи валежни суми, които осигуряват добро разсейване и самоочистване 
на атмосферния въздух. 

Качеството на въздуха е последица от комбинираното действие на много и 
разнообразни фактори. Нивото на замърсяване на въздуха се определя както от 
количеството емисии от различните източници, така и от характера на разсейване на 
въздуха. 

В територията на община Самуил няма големи промишлени замърсители и може да 
се каже, че районът е екологично чист. Частичното замърсяване  на въздуха се дължи 
предимно на битови източници, прах и дим от изгаряне на битови изгаряния, 
остарелият и увеличен по количество автомобилен парк. 
 

6. Гори и растителност 
 

До края на ХІХ-ти век Лудогорието е било покрито с горски насаждения, които в по-
голямата си част са изсечени и земите са преминали към селскостопанския фонд. Днес 
най-широко разпространение има горската растителност по повърхността на платата и 
сенчестите склонове и по-малко в долините, суходолината и припечните изложения. 
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Горите, които съставляват 22% от територията на община Самуил са едно от 
големите й богатства. Общата залесена площ възлиза на 54 917 дка. Растителността е 
обособена от климатичните и релефни особености. 

Растителното разнообразие в горския фонд на община Самуил включва над 40 
дървесни видове, в т.ч 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 700 броя тревни 
растителни видове. Преобладават дъбовите гори, бука и иглолистни. Други често 
срещани дървесни видове са липа, орех, акация, тополa и др. Храсовата растителност е 
от люляк, шипка, леска, глог. 

Свързаните с горските ресурси отрасли в общината нямат приоритетно значение. С 
бъдещото връщане на горите на техните собственици не се очаква да настъпи особена 
промяна в настоящото състояние, тъй като държавната собственост върху голямата 
част от тях ще се запази. 

Голям проблем са незаконните сечи и честото несъобразяване с лесоустройствените 
планове от страна на частните стопани. Дървесината се използва основно за отопление, 
което също е предпоставка за масови незаконни сечи, предимно от по-бедните групи от 
населението. 

Боровите култури са залесявани не само заради бързия им растеж и ценната им 
(чамова) дървесина, но и на много места с макар и съмнителни естетически мотиви. С 
последното се обяснява и широкото им използване в парковите зони на града и селата. 
Днес на повечето места боровите култури са в лошо състояние. Тези гори силно 
променят състава на почвата и имат значение само за популациите на някои ядивни 
гъби (масловката). За в бъдеще практиката за залесяване на иглолистни в нетипичния за 
тях регион на равнината трябва да бъде прекратена, или поне намалена до разумен 
минимум. 
Тополовите култури се създават основно в поречията на малки вътрешни реки (дерета) 
и се среща почти във всички населени места на общината. Те растат сравнително бързо 
и имат ценна дървесина. От друга страна са податливи на различни заболявания и лесно 
съхнат. 

Липовите гори заемат много по-малки площи, основно по северните и източните 
склонове. Те често са обект на набези по време на цъфтежа им, когато се събират 
цветовете за билки. Това довежда понякога до масови погроми. 

През деветдесетте години значителна част от тополовите насаждения в общината са 
поголовно изсечени, в резултат на което терените са силно заблатени и ерозирали. За в 
бъдеще трябва да се разшири залесяването с местни крайречни дървесни видове-бяла 
върба, черна и бяла топола. 

Някои други естествени и залесявани видове имат макар и нищожно участие в 
горската растителност на района. Такива са летния дъб, косматият дъб, брястът, и др. 
Те участват в растителността на района като много малки и деградирали гори или 
култури. 
Общата оценка за състоянието на горите в региона е много тревожна. Горите са белите 
дробове на природата. В тях са съсредоточени, включително и на територията на 
общината ценни ресурси-дървесина, билки, гъби, богато биологично разнообразие. От 
друга страна те са най-застрашени от пряко унищожение. Този процес се задълбочава 
от фактът, че ниският жизнен стандарт на местното население, особено в селата го 
насочва към най-лесният за бързо оползотворяване на този ресурс.  

Приоритетно община Самуил трябва да търси финансиране за залесяване и да 
осъществява такива проекти. Трябва да се избягват голите сечи в горите и по-
внимателно да се следи състоянието им особено когато се отнася за естествени гори. 
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Както вече споменахме, горските масиви, въпреки лошото си състояние и 
необходимостта от реакреационни мероприятия, се ползват за незаконен добив на 
дървесина за огрев, като по този начин се нарушава режимът им на стопанистване и 
намалява ролята им като бели дробове на природата. 

Гъби – ресурсите от гъби на територията на общината са сравнително ограничени. 
Няма данни за промишлено събиране на видове гъби на територията на общината. 
Някои видове понякога се събират в по-големи количества, но само за лични нужди. 
Най-често се събират сърнела и печерка. 

Растения -  във фитогеографско отношение територията на община Самуил спада 
към Дунавския район от равнинно-хълмистия дъбов пояс на долния пояс на дъбовете и 
черния бор. Растителността се характеризира със средноевропейския тип дъбови гори, 
при които най-широко разпространение имат церът и благунът с примеси на габър, 
клен, келяв габър, липа, мъждрян. От храстите най-често срещани са : глог, дрян, бъз, 
драка, повет, смрадлика, леска и др. Иглолистните масиви са съставени предимно от 
черен бор и частично – от смърч. 
 

7. Населени места 
 

Административно – териториалното делене на община Самуил включва 14 
населени места, както следва: с. Богданци, с. Богомилци, с. Владимировци, с. Голям 
извор, с. Голяма вода, с. Желязковец, с. Здравец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. 
Ножарово, с. Пчелина, с. Самуил, с. Хума, с. Хърсово. Общо населените места и 
другите урбанизирани територии заемат площ от 14 410 дка. 
 

8. Население 
 

Община Самуил по НБД (национална база данни) към 24 март 2014 г., наброява 11 
670 жители. В състава и влизат три етнически групи 82% турци, 12% българи и 4% 
роми, други 2%, които не са се самоопределили като етнос.  Разпределението по 
населени места е представено на Таблица № 1. 
 
Таблица №1 
№ Населено място Брой жители Брой домакинства 
 1. с. Богданци   715 238 
 2. с. Богомилци  523 174 
 3. с. Владимировци 1798 599 
 4. с. Голям извор  387 129 
 5. с. Голяма вода  472 157 
 6. с. Желязковец  1159 386 
 7. с. Здравец  557 185 
 8. с. Кара Михал  53 17 
 9. с. Кривица   546 182 
10. с. Ножарово  847 282 
11. с. Пчелина  487 162 
12. с. Самуил  2 565 855 
13. с. Хума  453 151 
14. с. Хърсово  564 188 
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ОБЩО: 11 126 3705 
 
III.  ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Състоянието на компонентите на околната среда във всяко населено място се следи 
от РИОСВ – гр. Русе, която е териториално поделение на МОСВ и РЗИ – гр. Разград. 
 

1. Водоснабдителни мрежи 
 

Всички населени места на територията на общината са водоснабдени. Близо 70% се 
консумира от населението, следващите по големина консуматори са промишлеността и 
услугите.  

Община Самуил се водоснабдява от местни водоизточници, които се намират на 
нейна територия. Всички села са водоснабдени. 

На територията на общината има изградени 11 помпени станции, които са в 
експлоатация. В процес на изграждане са още две – дълбок сондаж Желязковец и 
дълбок сондаж Кривица. Има 5 дълбоки сондажа, 9 шахтови кладенци, 13 каптажа и 11 
водоема. 

Дължината на водоснабдителната мрежа е 188.595 километра. Водопроводите са 
положени предимно от 1931 г. до 1960 г. с малки диаметри и не могат да провеждат 
необходимите водни количества.  

По-голяма част са азбестоциментови и са амортизирани. Необходимо е да се 
реконструират и изградят нови водопроводи с по-голям диаметър. 
 

Изводи: 
− независимо от високата степен на изграденост на водоснабдителната мрежа 

не е постигнато оптимално задоволяване на нуждите от питейна вода; 
− недостиг на питейна вода за с. Самуил. 

 
Насоките за развитие са: 

− обезпечаване с достатъчно водни ресурси на изградените водоснабдителни 
системи чрез изграждане и регулиране на водите; 

− намаляване на ползването на питейни води в промишлеността за сметка на 
увеличаване ползването на условно чисти води за промишлени нужди. 
 

2. Мрежи и системи за отпадни води 
 

В населените места в община Самуил няма изградена канализационна система само 
отделни предприятия и заведения в Самуил и Владимировци имат локални 
самостоятелни канални клонове отвеждащи водите в близките дерета без 
пречиствателни съоръжения. 

На територията на община Самуил има 2 обекта, които изпускат отпадъчни води – 
„Тракция“ АД – с. Самуил и „Октопод – С“ ЕООД, гр. Варна – с. Самуил. Изградено 
пречиствателно съоръжение за отпадни води има само „Октопод – С“ ЕООД. 
 

3. Транспортни мрежи 
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Община Самуил е разположена на територията, която се пресича от важни 
транспортни артерии с национално значение: ж.п. линията Русе-Силистра, и 
второкласните пътища Разград-Исперих. 
 

 
4. Енергийни мрежи и системи 

  
На територията на общината няма електрически подстанции, както и 

електропроводи от типа 110 КV. Електропроводите 20 КV са на желязо – решетъчни и 
железобетонни стълбове. 
РАБОТЕЩА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА МРЕЖА: 

− 20 kw /ВЪЗДУШНА/ 
− 20 kw /КАБЕЛИ/ 

 
5. Газификация топлофикация 

 
През 2004 г. значително се засилва интереса към газифицирането, особено от 

страна на потенциални битови абонати. Интерес има и от страна на частни фирми. През 

Обхват Дължина /км./ Вид настилка 

път ІІІ – 3138; път ІІІ – 3208 43.400 Асфалт 

Общо І+ІІ+ІІІ 43.400  

RAZ 1141 (20035) – Желязковец 1.100 Асфалт 

RAZ 2140 (20003) Самуил – Кривица 6.900 Асфалт 

RAZ 1087 (21437) Самуил – Лозница 4.540 Асфалт 

RAZ 2142 (20039) Хума 2.900 Асфалт 

RAZ 3143 (21443) Голям извор 4.300 Асфалт 

RAZ 2144 (23402) Кара Михал – Голяма 
вода 

3.100 Черен път 

RAZ 1042 (21433) Кара Михал – Богданци 4.010 Асфалт 

SHU 1023 (70016) Пчелина – Здравец 7.400 Асфалт 

21437 Хърсово – гр. Исперих 3.900 Черен път 

Общо ІV клас 38.140  

Общо І+ІІ+ІІІ+ІV 81.540  
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землищата на селата Голям извор и Ножарово, преминава газопроводно отклонение на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД - София. 

Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на 
вредните емисии и парникови газове, отделяни от горивните инсталации и до 
подобряване състоянието на околната среда. 

Изграждането на газоразпределителна мрежа в общината ще води до нарастване на 
инвестиционната стойност и привлекателност на региона. От една страна чрез 
използването на природен газ се подобрява качеството на атмосферния въздух 
(намалява до 2 пъти емисията на въглероден двуокис). Природният газ в 
промишлеността и бита няма алтернатива и ще позволи да се постигне икономически 
ефект, да се подобрят санитарно -хигиенните условия на работа и значително да се 
подобри състоянието на околната среда като елиминира емисии от серни окиси, прах и 
сажди и подобри общите санитарно-хигиенните условия на труд. 

От друга страна газопотреблението дава възможност за потребителите от сектор да 
отчитат, регулират и планират енергопотреблението си; снижават се разходите за 
отопление в следствие на по-ниските цени на природния газ и повишената енергийна 
ефективност на горивните инсталации. 
 
IV.  ОКОЛНА СРЕДА И ТЕНДЕНЦИИ В ЕКОЛОГИЧНАТА 
ОБСТАНОВКА 
 

1. Идентификация на проблемните територии и обекти, степен на 
увреждане 

На територията на общината няма регистрирани територии замърсени от 
промишлени отпадъци. 

Един от главните проблеми на околната среда на територията на общината е 
изхвърлянето на битовите отпадъци на нерегламентираните места и с това създаването 
на незаконни нерегламентирани замърсени с отпадъци площи. Такива замърсени с 
отпадъци площи  има както в близост до селата, така и до Самуил. Те се образуват от 
изхвърлената оборска тор и други битови отпадъци. 

Употребата на торове и пестициди е в границите на нормативите. Важен проблем е 
събирането и безопасното съхраняване на залежали негодни за употреба пестициди и 
такива с неизвестен произход, тъй като тези торове са безнадзорни, не се стопанистват 
правилно и съществува опасност от натравяне на хора и животни. В условията на 
пазарна икономика тяхното съхранение изисква помещения, както и определени 
условия за съхранение (например обезопасеност срещу кражби и замърсявания, 
вентилация). През последните години бързата и навременна доставка на пестициди 
спестява средства и грижи от страна на частните стопани. 

На територията на общината се образуват различни видове отпадъци, като 
категорично преобладава делът на битовите и селскостопанските отпадъци. 
Мотивиращи фактори при тяхното генериране и натрупване се явяват разположението 
на населението като функция при образуването на ТБО. Процентното участие на 
производствените отпадъци е незначително, но много сериозен е проблемът с 
депонирането и третирането на различни видове опасни отпадъци. 

Натрупването на големи количества биоразградими битови отпадъци, подлежащи 
на депониране се явява основен проблем при управление на битовите отпадъци в 
общината, защото към настоящият момент не е решен въпроса с тяхното 
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оползотворяване. Както в по-вечето малки селища в страната, така и в тези от състава 
на община Самуил отпадъците се изхвърлят на неконтролирани места, които са в 
близост до селата. Много често недобросъвестни хора изхвърлят отпадъците от 
домакинствата си и на съвсем неподходящи места – скрити от собствения им поглед, но 
видими за останалите хора и гостите на общината. Често плевелите и сухата шума от 
домакинствата се изгарят. По този начин се замърсява атмосферния въздух, 
предизвикват се дори пожари. Основната част от населението на община Самуил е 
ангажирано в отглеждането на селскостопански животни. Практика е боклукът от 
животните, да се трупа на определени места. По този начин освен, че се отделят 
неприятни миризми се замърсяват подпочвените води и почвата. Необходимо е да мине 
достатъчно дълго време /най-малко 1 година/, за да угние торът и да стане годен за 
използване в градината. Освен това депонираната биомаса заема много място на 
депото, като значително намалява капацитетните му възможности. При анаеробните 
условия на съществуващото сметище се отделя биогаз-метан, който е газ, 
предизвикващ глобалното изменение на климата. 
Промишлените източници на замърсяване на въздуха в района на общината в предвид 
тежкото икономическо и финансово положение на страната работят с намален 
капацитет или са закрити. 

По отношение на ограничаването на емисиите на летливи органични съединения 
при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини е необходимо поетапно 
да се приложат изискванията на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. на МОСВ, МП, МТ, 
и МРРБ. С Наредбата се определят нормите за допустими емисии на летливи органични 
съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух от инсталации и съоръжения за 
съхранение и товарене или разтоварване на бензини включително при технологични 
операции свързани с товарене или разтоварване на подвижни цистерни за превоз на 
бензини между терминалите или между терминалите и бензиностанциите. 

Замърсяването на АВ от автотранспорта, както обществения така и личния е 
незначително. Транспортния трафик на община Самуил е слабо натоварен. На 
територията на населените места липсва градски транспорт, броят на автомобилите е 
сравнително малък, но като цяло автомобилния парк се състои от стари автомобили, 
които не са снабдени с канализатори. 

Сезонен замърсител, оказващ сериозно влияние на качеството на АВ през зимата е 
битовия сектор. През последните години са потърсени алтернативни решения на 
проблема с отоплението и преминаване на индивидуални отоплителни уреди в 
повечето случаи на твърди горива. Това води до увеличаване източниците на вредни 
емисии в приземния атмосферен слой и до влошаване качеството на АВ. Отделянето на 
вредни емисии от горивните процеси в битовия сектор най-съществено влияние оказва 
качеството на горивата и климатичните условия. Горивните процеси за отопление са 
предимно в сезона на облачни дни с висока въздушна влажност, ниски температури и в 
дните с възможност за температурни инверсии. Като гориво за битови нужди се 
използва сравнително евтини твърди горива – брикети с високо сярно и пепелно 
съдържание. 

В структурата на общинската администрация Самуил като орган на изпълнителната 
власт има отделно звено, ангажирано с дейностите по опазване на околната среда. 

Към Общински съвет – Самуил като орган на местното самоуправление и местната 
администрация, е създадена постоянна комисия по околната среда, състояща се от 3 
члена. На заседанията комисията разглежда представените материали или докладни 
записки и приема становища, които се представят в Общинския съвет. 
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Общинският съвет е този, който обсъжда и взема решение за определяне размера на 
местните данъци и такси в това число и на такса битови отпадъци по Закона за 
местните данъци и такси. 
 

2. Интегрални проблеми за околната среда в територията 
 

За опазване на природната среда от замърсяване трябва решително да се 
преустанови практиката на незаконно изхвърляне на отпадъци на произволни, 
неорганизирани за целта места. Подобряването на условията на жизнената среда ще се 
постигне по пътя както на подобряването на организацията за събиране на отпадъците, 
така и чрез намаляване на опасните им свойства. 

Ефективното сметосъбиране и обезвреждане имат пряко отношение към 
общественото здраве. Създаването на нови и поддържането на съществуващите алеи и 
паркове за обществен отдих ще подобрят състоянието на околната среда и ще 
способстват за по-добър екологичен комфорт за населението, гостите и туристите на 
общината. 
 
Почви 
 

Периодично от РЗИ се прави анализ на питейната вода по водоизточници. 
Основните показатели, които се следят са: - активна реакция (рН); - окисляемост (мг/л); 
- амоняк (мг/л); - нитрати (мг/л); нитрили (мг/л); - хлориди (мг/л); - остатъчен хлор 
(мг/л). Като цяло не се наблюдава надвишаване на нормите по БДС. Няма промишлени 
или други източници на замърсяване. 

Както в други общини така и в Самуилска не са решени законосъобразно въпросите 
свързани с експлоатацията на торищата. Във всички населени места те са разположени 
до или в регулационните граници на селищата. Поради неправилно транспортиране, 
депониране и атмосферните влияния, те са сериозен замърсител на въздуха в частност и 
на околната среда като цяло.  

С оглед на това, че сериозни замърсители на територията на общината почти 
липсват. Необходимо е  да се работи в посока запазване на статуквото, като се търсят 
възможности за въвеждане на екологични технологии. 
 

3. Основни замърсители, компоненти на замърсяване (води, почви, 
твърди отпадъци, шум, радиация, биологично разнообразие) 
 

Липсата на замърсяващи промишлени предприятия и топлоцентрали, големи 
животновъдни ферми, както и на пътни артерии или магистрали с висока интензивност 
на автомобилния трафик, предполагат сравнително висока чистота на отделните 
компоненти на околната среда – въздух, вода и почви. 
 
Замърсяване на повърхностните води 
 

Не се извършва мониторинг в повърхностните води на реките по отношение на 
биологично активни органични замърсители, като например прилаганите в селското 
стопанство пестициди и разпадните им продукти. 
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Подземни води 
 

Основният риск от замърсяване на подпочвените води е от липсата на 
канализационна система в населените места на общината. Някои от терените върху, 
които са изградени жилищни и производствени сгради и конкретно тези за които се 
предвижда разширение на канализационната мрежа са с високи подпочвени води и 
наличните септични ями водят до реална опасност от замърсяване на питейната вода. 

По отношение на акустичната обстановка в общината няма замервания дали има 
превишаване на шума над допустимите норми. 
 
Замърсяване на почвите 
 

Извършвания мониторинг по отношение качеството на почвите от РИОСВ – Русе 
включва хромографски анализи на проби почва по отношение съдържанието на 
пестициди в нея. Едновременно се следи съдържанието на двадесет и три вещества, 
някои са от: heptachlor, prometon, lindan, ametryn, aldrin, endrin, propazine, DDT, DDE, 
DDD и др. Не се наблюдава съдържание на пестициди в почвата над допустимите 
норми. 
 
Замърсяване на атмосферата въздух 
 
         От метеорологичните параметри влияещи върху нивото на замърсяване на 
приземния слой с аерозоли и газообразни вредни вещества, особено голяма роля имат: 
температурата на въздуха, неговата влажност, скорост, посока на вятъра, 
интензивността на турбулентния обем и др. 
         Територията на общината попада в Умерено-континенталната подобласт на 
Европейската климатична област. Характерни за тази област е средна скорост на вятъра 
1-2 м./сек. и високи валежни суми, които осигуряват добро разсейване и самоочистване 
на атмосферния въздух. 

Замърсяването на атмосферния въздух от изхвърлените изгорели газове на 
автобусите, обслужващи междуселищните линии е почти туширано като се има 
предвид, че автобусите, които обслужват по-малките и отдалечени населени места вече 
не пътуват. 
 

№ 
Наименование на 
измерваните вредности 

11.12.1996 г. 
мг/м3 

12.12.1996 г. 
мг/м3 

13.12.1996 г. 
мг/м3 

ПДК 
атм. 
мг/м3 

1. Въглероден окис (СО) 1.07 1.2 1.24 10.0 

2. Озон (О3) 0.012 0.023 0.023 0.10 

3. Серен двуокис (SO2) 0.013 0.008 0.008 0.5 

4. Азотен окис (NО) 0.004 0.002 0.0 0.06 
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5. Азотен двуокис (NО2) 0.037 0.012 0.0 0.06 

6. Сяроводород (Н2S) 0.0007 0.003 0.004 0.008 

7. Общ суспендиран прах 0.030 - - 0.25 

8. Метанови въглеводороди - 0.021 0.0 1.0 

9. Неметанови въглеводороди 0.014 0.004 0.0 0.5 

 
Територията на общината е с добра екологична характериктика. Няма значими 

източници на замърсяване. Екологичното състояние на въздуха, водите и почвите е 
добро. Налице са значителни екологично чисти територии. 
Усилията трябва да се насочат към запазване и разширяване на териториите с добро 
качество на околната среда. Актуализирането на общинска програма за управление на 
околната среда ще систематизира усилията за осигуряване на благоприятна жизнена 
среда и устойчиво използване на природните ресурси. 

Налице е богато биологично разнообразие и територии с природна значимост, 
които са предпоставка за развитие на туризма и прекарване на 
свободното време на гражданите на общината. Да се подобри контрола и борбата с 
бракониерството, предпазване на горите от пожари и др. 

По отношение управление на замърсяването с отпадъци в дългосрочен план са 
необходими следните действия: 

− Оптимизиране на периодичността на извозване на твърдите битови отпадъци за 
достигане на максимална степен на санитарно-хигиенни условия за опазване здравето 
на населението и осъществяване дейността с възможно най-ниски разходи; 

− Разширяване на системата за организирано сметосъбиране; 
− Изготвяне на проекти за премахване на стари замърсявания; 
− Възлагане на дейностите по събирането и извозването на ТБО, съгласно ЗООС и 

ЗОВВООС; 
− Изследване на съществуващите замърсявания на територията на землищата; 
− Рекултивация на закрити сметища в и край населените места, пътищата и 

реализация; 
− Съставяне на екологични програми в УЗ в общината. Провеждане на 

квалификационни курсове за заетостите в сферата на управлението на отпадъците. 
Пречистването на отпадните води (битови и промишлени) е крайно недостатъчно 

(посредством механично стъпало) или не се извършва и водите се заустват в реки, 
септични и попивни ями. Ниското обществено съзнание и недостатъчния контрол са 
причина за неадекватно отношение на част от населението към околната среда, 
чистотата, инфраструктурата.  

Усилията в тази насока трябва да се насочат към системно информиране на 
населението за състоянието на околната среда, екологично образование на гражданите 
и особено на младите хора, организиране и провеждане на кампании за почистване и 
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опазване на средата и природните богатства, подобряване на градската среда чрез 
запазване, поддържане и увеличаване на зелените площи. 
 
V. ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ 

 
1. Възрастова структура на населението 

 
Община Самуил по данни на НБД към 24.03.2014 г., наброява 11 670 жители по 

постоянен адрес, а по настоящ адрес 7441 жители. От общия брой на населението по 
настоящ адрес са 49.4% жени срещу 50.54% мъже. 

Възрастовата структура на населението е с неблагоприятна тенденция – от 
стационарен тип 16.09% са под 20 годишна възраст и 19.35% са над 60 години. 

Продължава да се задълбочава процесът на демографското остаряване на 
населението. Основен принцип за неблагоприятното изменение на възрастовата 
структура на населението е установилата се тенденция към снижаване на раждаемостта, 
увеличаване на смъртността, включително и детската смъртност. 

Състоянието на тенденциите на демографските процеси е свързано с влиянието на 
множество фактори от икономическо, социално, здравно и друго естество, които в 
отделните етапи на общественото развитие изменят не само силата на влиянието си, но 
понякога и посоката на въздействие. Най-общата характеристика на демографското и 
здравно състояние на населението от региона се свежда до: 

− трайна тенденция към намаляване на раждаемостта; 
− тенденция към повишаване на детската смъртност; 
− тенденция към повишаване на смъртността; 
− нарастване темпът на депопулацията; 
− демографско “остаряване” на населението /особено в селата/; 
− задържащо се увеличаване на средната продължителност на живота; 
− рязко понижаване на жизнения стандарт на населението и увеличаване 

относителният дял на живеещите на границата на бедността. 
         Преодоляването на факторите с негативно въздействие изискват не само 
продължителен период от време, но и комплексни мерки, за които са необходими 
значителни финансови средства и координираните усилия на държавните и обществени 
органи и институции. 
 

2. Обществено здраве 
 

Показателите определящи общественото здраве са демографското състояние на 
населението, заболеваемостта и физическото развитие. Ясно се забелязва тенденция за 
все по-голямо нарастване на заболеваемостта от т.нар. социално-значими заболявания в 
които се включват сърдечно-съдовите, онкологичните, белодробните, психичните 
заболявания, захарния диабет, травмите и отравянията. 

Социалната значимост на сърдечно-съдовите заболявания се определя от тяхната 
масовост и хронично протичане, а освен това те са основна причина за 
инвалидизирането и смъртността на населението. 
Динамиката на сърдечно-съдовите заболявания е възходяща. 
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Трайно нарастват заболяванията, които подчертано са свързани с отрицателното 
въздействие на социалната среда - неврози, депресии, разстройства на личността. 
Социално-медицински проблем е алкохолната болест. 

Заболеваемостта от злокачествени новообразувания бележи трайна тенденция към 
покачване. 

Основен обществен и медицински проблем на нашето съвремие е борбата със 
социално значимите заболявания. Установено е, че околната среда съдържа много 
вредни за здравето фактори, които могат да увредят, инвалидизират или да причинят 
смъртта на големи контингенти от населението. 

Начинът на ЖИВОТ е обобщаващ термин за група фактори, оказващи най-голямо 
въздействие върху здравето на човека. Средно над половината от смъртните случаи в 
България се считат за пряко или непряко свързани с начина на ЖИВОТ. 
Хиподинамията, наднорменото тегло, националното и небалансираното хранене, 
натоварването на психиката и сетивата, злоупотребата с тютюн, алкохол и наркотици, 
придобиват все по-голямо значение като фактори на риска. 
 
VI.  АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ОБЩИНА 
САМУИЛ (SWOT АНАЛИЗ) 
 

1. Силни страни 
− Наличие на четири сезонен природен цикъл без резки температурни колебания; 
− Наличие на непроучени и неусвоени водни ресурси; 
− Голямо ландшафтно разнообразие – равнина, хълмове; 
− Наличие на горски фонд и богато био-разнообразие; 
− Наличие на защитени територии; 
− Сравнително високо ниво на безработно население – потенциален участник в 

екологичните производства и дейности по опазване и рекултивация на околната среда; 
− Наличие на организации и институции подпомагащи опазването на околната 

среда; 
− Залежи на инертни материали; 
− Благоприятни условия за развитие на животновъдството. 

 
2. Слаби страни 
− Проявяване на тенденция към засушаване през последните години; 
− Ниска екологична култура на населението на областта; 
− Липса на екологични методики в селскостопанското производство и 

преработващата промишленост; 
− Липса на канализационна мрежа; 
− Липса на финансов ресурс за решаване на проблемите; 
− Липса на информация. 

 
3. Възможности 
− Подобряване на обществената инфраструктура и предлагане на качествени 

услуги; 
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− Повишаване на екологичната култура и създаване на информираност за околната 
среда; 

− Провеждане на обучения с подрастващото население на общината с цел 
обогатяване на екологичната култура и повишаване отговорността към опазването на 
околната среда; 

− Разпространение на материали и провеждане на дейности с екологична 
насоченост сред масите с цел промяна в мисленето и възгледите относно поддържането 
на чиста околна среда в бита и на работното място; 

− Въвеждане на екологични производства в селското стопанство, преработващата 
промишленост и енергетиката; 

− Засилване на контрола по отношение на нерегламентираните сметища и 
забранените дейности в териториите попадащи под действието на Закона за защитените 
територии; 

− Използване от общините, неправителствените организации и други юридически 
лица на ресурса съществуващ в европейските пред-присъединителни програми, както и 
в Националния доверителен екофонд за решаване на съществуващите проблеми и 
постигане на целите заложени в настоящата стратегия. 
 

4. Заплахи 
− Липса на достатъчно добре подготвени специалисти за работа със споменатите 

по-горе финансови инструменти на национално и европейско ниво; 
− Липса на познания и заинтересованост в земеделските производители и 

прерабователи за прилагане на екологично земеделие и екологични технологии в 
преработването на суровините; 

− Песимистичните възгледи на населението по отнoшение опазването на околната 
среда и водите в бита и на работното място; 

− Не достатъчно ефективен контрол и охрана при опазването на защитените 
територии. 
 

VII.  ВИЗИЯ НА ОБЩИНА САМУИЛ 
 

Визията описва стратегическото очакване, желаното бъдещо състояние на община 
Самуил. Отделните аспекти от визията на общината, взимайки под внимание основните 
принципи за устойчиво развитие могат да се формулират по следния начин: 
 
ОКОЛНА СРЕДА 

− Рационално използване на природните ресурси; 
− Свеждане до минимум замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт и 

промишлените предприятия; 
− Елиминиране на нерегламентирани замърсени с отпадъци площи намиращи се 

на територията на общината; 
− Свеждане до минимум замърсяването с битови отпадъци в населените места. 

 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ 

− Въвеждане на система за устойчиво управление на териториите; 
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− Обусловени предпоставки за балансирано използване на територията на община 
Самуил за комерсиални, жилищни, индустриални или рекреативни цели. 
 
ИНФРАСТРУКТУРА 

− Подобряване на транспортната инфраструктура; 
− Естетично оформени и поддържани зони за отдих; 
− Спортна база към училищата; 
− Съобразена за инвалиди инфраструктура. 

 
ДЕМОГРАФСКИ ПАРАМЕТРИ 

− Адекватни социални условия за гражданите на общината; 
− Балансиран прираст на населението. 

 
ЗДРАВЕ 

− Добри условия за здравословен начин на живот; 
− Здравно образование; 
− Подобрена ресурсна база на здравните заведения на територията на общината. 

 
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

− Материална осигуреност на местното население; 
− Социална интеграция; 
− Пълноценно и хармонично развитие на обществото по отношение спорта, 

културата и отдиха; 
− Повишена обществена активност и участие в процесите на развитие и 

политиката на общината. 
 
МЕСТНА ВЛАСТ 

− Повишена роля на местната власт; 
− Снижена степен на бюрокрация; 
− Адекватна демократична и рационална административна структура; 
− Ефективно обслужване на гражданите. 

 
VIII.  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 
 Стратегическата цел на община Самуил в областта на околната среда е да се 
ангажира и съдейства за опазване и предотвратяване на замърсяването на околната 
среда по всичките й компоненти и фактори на въздействие, за намаляване на риска за 
здравето на населението. 
 Формулираните по-долу цели са базирани върху приоритетите на община Самуил в 
областта на околната среда за следващите години, както и на формулираната визия за 
развитие на община Самуил. 
 
ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ                                          

1. Да се ликвидират нерегламентираните замърсени с отпадъци площи намиращи 
се на територията на община Самуил; 

2. Да се изгради система за събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от 
хуманната и ветеринарната медицина; 
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3. Да се подобри значително чистотата на населените места на територията на 
община Самуил. 
 
ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ВОДА ЗА 
НАСЕЛЕНИЕТО И ПРОМИШЛЕНОСТТА 

1. Преодоляване недостига на питейна вода за някои селища на територията на 
община Самуил; 

2. Обхващане и пречистване на отпадните води от бита и промишлеността; 
3. Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси; 
4. Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води. 

 
НАМАЛЯВАНЕ ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

1. Намаляване шумовото замърсяване в населените места от стопански обекти; 
2. Намаляване шумовото замърсяване предизвикано от транспорта. 

 
ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БОГАТОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

1. Да се съхранят, укрепват и възстановят екосистемите в защитените територии; 
2. Да се осигурят условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси. 

 
УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

1. Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната 
среда; 

2. Привличане на обществеността в процеса на вземане на решения и съставяне на 
екологична политика. 
 
ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

1. Да се създадат условия за включване на местното население в инициативи по 
опазване на околната среда; 

2. Да се запознае местното население с най-актуалните насоки в сферата на 
глобалната екология, социалната и приложна екология; 

3. Координация и сътрудничество със секторите на образованието за въвеждане на 
адекватни педагогически технологии за осигуряване на системно екологично 
образование. 
 Формулираните по-горе цели на Програмата по опазване на околната среда на 
община Самуил представят не само посоката на развитие на политиката на общината в 
тази област през следващите няколко години но са и базиращи за бъдещата стратегия за 
устойчиво развитие на общината. Постигането на целите заложени в настоящата 
програма е следваща стъпка към систематичното решаване на екологичните проблеми в 
община Самуил. Целите предоставят основата за формулиране и осъществяване на 
пакет от последователни задачи и действия представени детайлно в следващата глава. 
 

IX.  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
  

1. Атмосферен въздух 
 
ЦЕЛ 
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 Целта се определя от необходимостта да се защити здравето на хората, животните и 
растенията, природните и културните ценности от вредни въздействия, както и да се 
предотврати настъпването на опасности и щети при изменение качеството на въздуха в 
резултат на различните дейности. 
 Конкретните цели са: намаляване нивата на емисиите от серен диоксид, азотен 
диоксид, финни прахови частици и олово с оглед спазване на нормите за тези 
замърсители в атмосферния въздух. 
 
ПРИОРИТЕТИ 
 Изборът на приоритети се основава на следните критерии: 

− риск за човешкото здраве; 
− въздействие върху чувствителни екосистеми. 

 Критериите определят следните приоритетни области: 
− ограничаване на емисиите от оловни аерозоли в резултат на употребата на 

оловни бензини; 
− редуциране замърсяването на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите 

на вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор; 
− информираност на населението, повишаване на екологичната култура. 

 
ДЕЙНОСТИ 

 
2. Води 

 
ЦЕЛ 
 Целта е да се осигури комплексно, многократно и ефективно използване на водните 
ресурси, опазването им за задоволяване потребностите от вода на населението, 
възстановяване качеството на водите и предотвратяване на замърсяването им, както и 
съхраняване и опазване на водните екосистеми и свързаните с тях компоненти на 
околната среда. 
 

№ Дейности Изпълнител Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълнение 

1. 
Контрол на емисиите в промишлени 
предприятия 

Промишлени 
предприятия 

Промишлени 
предприятия 

12/2014 
12/2017 

2. 
Насърчаване въвеждането на “чисти 
технологии” в промишлените 
предприятия 

Промишлени 
предприятия, 
МОСВ 

Промишлени 
предприятия 

12/2017 

3. 
Обследване /моделиране/ 
замърсяването на атмосферния 
въздух от автомобилния транспорт 

Община 
Самуил, 
партньори 

Община 
Самуил, 
външни донори 

12/2017 

4. 
Обследване на здравния риск за 
населението в резултат на 
замърсяването на въздуха 

Община 
Самуил 

Община 
Самуил, 
външни донори 

12/2017 

5. 
Информиране на обществеността за 
качеството на  атмосферния въздух  
чрез ежемесечни съобщения 

Община 
Самуил 

Община 
Самуил 

текущ 
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ПРИОРИТЕТИ 
Изборът на приоритети се основава на следните критерии: 

− рационално управление и ползване на водните ресурси; 
− водоснабденост на населените места; 
− качество на питейната вода; 
− развитие и модернизация на канализационната мрежа. 

 Критериите определят следните приоритетни области: 
− преодоляване недостига на питейна вода за някои селища на територията на 

община Самуил; 
− обхващане и пречистване на отпадните води от бита и промишлеността; 
− формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси. 

 
ДЕЙНОСТИ 
 

№ Дейности Изпълнител 
Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълнение 

1. 

Постигане на 95% стандартност на 
питейните води по микробиологически 
показатели чрез осигуряване на 
адекватност, постоянство и ефективност 
на дезинфекционния процес 

Община 
Самуил, 
ВИК, 
РИОКОЗ 

Община 
Самуил 

Постоянен 

2. 
Реконструкция и подмяна на 
амортизираните външни и вътрешни 
водопроводни мрежи 

Община 
Самуил, 
ВИК 

Община 
Самуил 

Постоянен 

3. 

Изграждане на нови водоизточници и 
пренасочване на питейна вода от други 
съществуващи такива без нитрати с оглед 
премахване на здравния риск за 
кърмачета, деца и възрастни 

Община 
Самуил, 
ВИК 

Община 
Самуил, 
външни 
донори 

Постоянен 

4. 

Предписания към земеделските 
производители на екологични изисквания 
за безопасно приложение на пестициди и 
минерални торове върху възстановени 
земи около питейните водоизточници 

Община 
Самуил 

Община 
Самуил 

Постоянен 

5. 

Изграждане на канализационна мрежа за 
почистване на отпадъчни води в 
населените места на общината - с. Самуил 
и с. Владимировци 

Община 
Самуил 

Община 
Самуил, 
МОСВ 

2014-2017 г. 

 
3. Отпадъци 

 
ЦЕЛ 
 Целта е да се осигури екологосъобразно управление на отпадъците, чрез 
предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху 
човешкото здраве и околната среда. 
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ПРИОРИТЕТИ 
− стабилизиране на количествата образувани производствени и опасни отпадъци; 
− намаляване на съдържанието на вредни вещества в отпадъци; 
− ограничаване на количеството на опасните съставки в потока от битови 

отпадъци; 
− въвеждане на схеми за разделно събиране на оползотворими компоненти от 

отпадъците; 
− повишаване ефективността на извършваните дейности по поддържане на 

чистотата; 
− въвеждане на разрешителен режим за събиране и транспортиране на битови, 

строителни и масово разпространени отпадъци; 
− отстраняване на щетите от стари замърсявания, причинени от дейността на 

промишлени предприятия; 
− предоставяне на достъп до информация за управление на отпадъците на местно 

ниво; 
− привличане на обществено участие в процеса на обсъждане и вземане на 

решения; 
− поддържане на база данни за състоянието на управлението на отпадъците в 

общината. 
 

№ Дейности Изпълнител Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълнение 

1. 

Актуализация на Наредба №9 за 
определяне на условията и реда за 
управление дейностите по отпадъците на 
територията на община Самуил 

Община 
Самуил 

Община 
Самуил 
 

2014 
 

2. 

Осигуряване на населението с 
достатъчно съдове за събиране на 
битовите отпадъци – контейнери, кофи и 
други 

Община 
Самуил 

Община 
Самуил 
бюджетни 
средства 

Ежегодно 

3. 

Събирането на битовите отпадъци и 
транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за 
оползотворяването и/или 
обезвреждането им 

Община 
Самуил 
 

Община 
Самуил 
 

Ежеседмич

но 

4. 

Почистването на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване                                                       

Община 
Самуил 

Община 
Самуил 
бюджетни 
средства 
Външни 
донори 

Ежегодно 

5. 
Организирането на събирането, 
оползотворяването и обезвреждането на 
строителните отпадъци от ремонтна 

Община 
Самуил 

Община 
Самуил 
външни 

Постоянен 
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ДЕЙНОСТИ 
 

4. Биологично разнообразие 
 
ЦЕЛ 

Целта е съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, 
местообитания, видове и особености на ландшафта за опазване на биологичното и 
ландшафтно разнообразие. 
 
ПРИОРИТЕТИ 
 Информиране и привличане на обществеността за опазване на биоразнообразието 
защитените територии. 
 
ДЕЙНОСТИ 
 

дейност, образувани от домакинствата 
на територията на община Самуил 

донори 

6. 

Разделното събиране на битови 
отпадъци на територията на общината 
най-малко за следните отпадъчни 
материали: хартия и картон, метали, 
пластмаси и стъкло 

Община 
Самуил 
„МУЛТИ 
ПАК-ПАРК 
ЗА 
УПРАВЛЕН

ИЕ НА 
РЕСУРСИ” 
АД  

„МУЛТИ 
ПАК-ПАРК 
ЗА 
УПРАВЛЕНИ

Е НА 
РЕСУРСИ” 
АД 

По Договор 

7. 

Предотвратяването на изхвърлянето на 
отпадъци на неразрешени за това места 
и/или създаването на незаконни 
замърсени с отпадъци площи и 
организиране на почистването им 

Община 
Самуил 

Община 
Самуил 
бюджетни 
средства 
Външни 
донори 

Постоянен 

8. 

Пререгистрация на СДРУЖЕНИЕ С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ с наименование 
„ЛУДОГОРИЕ ЕКО” за изграждане на 
система за управление на отпадъците на 
територията на общините Завет, 
Исперих,  Кубрат, Лозница, Разград, 
Самуил и Цар Калоян, осигуряваща 
опазване на околната среда 

   

9. 

Рекултивация на съществуващо 
общинско депо, община Самуил, в 
землището на с. Самуил, местността 
„Метин Кулак“, чрез безвъзмездна 
финансова помощ осигурена от 
ПУДООС 

Община 
Самуил 
Фирма 
изпълнител 

Община 
Самуил 
бюджетни 
средства 
ПУДООС 

2014-2017 
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№ Дейности Изпълнител 
Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълнение 

1. 
Мерки за предотвратяване на 
горски пожари, забрана за 
палене на стърнища и гори 

Община 
Самуил 

Община Самуил Постоянен 

2. 
Изграждане на кътове за отдих 
в и извън населените места 

Община 
Самуил 

Външни донори Постоянен 

3. 
Осигуряване на съдове за 
събиране на биоразградими 
отпадъци 

Община 
Самуил 

Община Самуил 
бюджетни 
средства, 
Външни донори 

Постоянен 

 
5. Шум 

 
ЦЕЛ 
 Целта е ограничаване на шумовото натоварване от стопански обекти и от 
транспорта с оглед намаляване риска за здравето на хората. 
 
ДЕЙНОСТИ 
 

№ Дейности Изпълнител Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълнение 

1. 
Разработване и поддържане на база – 
данни за шумовото замърсяване на 
територията на община Самуил 

Община 
Самуил, 
РЗИ 

Община 
Самуил 2017 г. 

2. 
Картотекиране на, така наречените, 
малки обекти – източници на шум и 
контрол над дейността им 

Община 
Самуил 

Община 
Самуил 

2017 г. 

 
6. Участие на обществеността в решаване на проблемите по 

околна среда 
 
ЦЕЛ 
 Целта е да се развие екологичната култура на гражданите от различните възрастови 
групи на територията на община Самуил. С това да се постигне въвеждането на система 
от знания и умения, ценностни ориентации на местното население в областта на 
науката, изкуството, обичаите и традициите и като начини на активна дейност за 
опазване и подобряване на околната среда. 
 
ПРИОРИТЕТИ 

− Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната 
среда; 

− Привличане на обществеността в процеса на вземане на решения. 
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ДЕЙНОСТИ 
 

№ Дейности Изпълнител Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълнение 

1. 
Поддържане на актуална 
информация за околната среда в 
интернет страницата на общината 

Община 
Самуил 

Община 
Самуил, 
Спонсори 

Текущ 

2. 
Провеждане на екологични 
кампании 

Община 
Самуил 
РИОСВ 

Община 
Самуил, 
Спонсори 

Текущ 

3. 
Осигуряване на актуална 
предупредителна информация в 
случай на замърсяване на ОС 

Община 
Самуил 

Община 
Самуил Текущ 

4. 
Привличане на обществеността при 
вземането на решения по въпроси за 
ОС 

Община 
Самуил 
РИОСВ                                                   

Община 
Самуил Текущ 

 
X. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
 Тя се осъществява в рамките на организацията на цялостната дейност на 
общинската администрация в ресора на зам. кмета по стопански дейности. В 
организацията и изпълнението на отделните дейности ще се включват и 
специализираните звена и експерти на главния архитект и техническата 
инфраструктура. 
 Изпълнението на програмата се наблюдава от експертите на РИОСВ – Русе. 
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Раздел „Лечебни 
растения“ към 

ОПООС на Община 
Самуил за 2014/2017 

г. 
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ЧЕСТО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ 
 

Г л о г 

 

Описание: Разклонено дърво или храст. Цветовете са 
бели, събрани в щитовидни съцветия. Цветът е правилен, 
с по 5 чашелистчета и венчелистчета. Плодът е червен, 
топчест, месест, с 1 костилка. Цъфти през пролетта. 
Разпространение: Расте из горите и храсталаците на 
цялата страна до 1500 м., надморска височина. 

Употребяема част: Използват се листата с цветовете или само цветовете, или 
плодовете. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 
 

К о п р и в а 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 
1.5 м., с дълго пълзящо коренище. Стъблото е 
четириръбесто, изправено, дървено при основата. Листата 
са срещуположни, продълговати, сърцевидни. Цялото 
растение е покрито с парливи власинки. Цветовете са 
еднополови, дребни, жълтозелени. Цъфти от май до 
септември. 
Разпространение: Широко разпространено растение из 
цялата страна. 

Употребяема част: С лечебна цел се използват листата и коренищата. Листата се 
събират от май до септември, а коренищата от септември до ноември. Стъблата се 
окосяват и листата се обират, докато растението е още свежо. Коренищата се 
изчистват по пръст и тънки коренчета и се измиват веднага. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 
 

З м и й с к о   м л я к о 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение с оранжев 
млечен сок. Стъблата са разклонени, 30-60 см., високи. 
Листата са пересто наделени, отгоре зелени, отдолу 
сивозелени. Цветовете са жълти, събрани по 2-6 в 
съцветия с дълги дръжки. Венчето е четирилистно, 
тичинките са многобройни. Плодът е 3-5 см., дълга 
едногнездна шушулковидна кутийка. Цъфти през април-
юни. 
Разпространение: Среща се из каменливи, влажни, 
сенчести места, из храсталаци и разредени гори в цялата 
страна. 

Употребяема част: Използват се стръковете. Събира се цялата надземна част малко 
преди разцъфтяване. 
Срещаемост: На петна. 
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Добив: Лични нужди. 
 

Л и п а 

 

Описание: Високи дървета, разклонени с гъста корона. 
Листата са последователни с неправилна сърцевидна 
форма. Цветовете са събрани в полусенник. Съцветията на 
дребнолистната и среднолистната липа са дребни, 
обикновено са 5-7, дори до 15 цветчета, а на едролистната 
2-5 едри цветчета. Дребнолистната липа цъфти най-късно 
към средата на лятото след едролистната и 
сребролистната. 
Разпространение: Сребролистната липа е най-широко 
разпространена у нас. Останалите два вида са 
разпространени по-рядко в горите, по каменистите 
склонове на предпланините и планините. Отглеждат се и 
като декоративни дървета. 

Употребяема част: Използват се съцветията със и без присъцветниците, събрани по 
време на цъфтене. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 
 

Ж ъ л т   к а н т а р и о н   (звъника) 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение, силно 
разклонено, голо, високо от 30 до 100 см. Листата са 
срещуположни, без дръжки, овално елипсовидни, дълги 1-
3 см. Цветовете са жълти, събрани на върха на стъблото в 
съцветиеметлица. Тичинките са много, сраснали в 
основата си в 3 снопчета. Плодът е тригнездена кутийка. 
Цъфти май-септември. 
Разпространение: Расте из цялата страна по тревисти 
места, из храсталаците и сечищата и из нивите. У нас се 
срещат около 22 вида звъника. 

Употребяема част: Надземната част се събира в началото или през времето на 
цъфтенето чрез отрязване на облистените стъбла с цветовете и пъпките на около 20 
см. от върха. Не трябва да се събират прецъфтели стръкове. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 
 

Ж и в о в л я к   (теснолист) 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение с голо, 
безлистно цветоносно стъбло, високо 10-15 см. и листа, 
събрани в приосновната розетка. Листата са с къси 
дръжки, ланцентни. Цветовете са дребни, белезникави. 
Цъфти през май и август. 
Разпространение: Расте из ливади и пасища по сухи и 
песъчливи места. Среща се из цялата страна. 
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Употребяема част: Използват се листата, семената и пресният сок. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 
 

Г л у х а р ч е 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение с височина 
до 30 см, чиято надземна част се състои от розетка от 
листа и цилиндрично, кухо стъбло, на върха на което се 
намира една цветна кошничка. Листата са неправилно 
изрязана петура, с едри заострени дялове. Цветната 
кошничка се състои от жълти, езичести цветове. Плодът е 
елипсовиден. Растението развива късо коренище, 
преминаващо в дебел месест корен, дълъг до 20 см. Цъфти 
от ранна пролет до есента. 
Разпространение: Расте из цялата страна по песъчливи 
места, из ливадите и пасищата, по зелените площи на 
паркове и градини. 

Употребяема част: Използват се корените, събрани през есента, когато листната 
розетка започва да увяхва. Корените се изкопават, изчистват от пръстта и от 
кореновата шийка и се измиват със студена вода. След отцеждане на водата, 
корените се изсушават. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 
 

Ш и п к а 

 

Описание: Храст с прави или извити стъбла, стигащи на 
дължина до 3 м., и покрити с твърди, бодливи, 
сърповидно извити шипове. Цветоносните стъбла 
понякога са без шипове. Цветовете са розови или бели. 
Плодчетата са едносеменни орехчета, затворени в месесто 
цветно легло, което се разраства и образува яркочервен, 
яйцевиден до сферичен плод-шипка. 
Цъфти май-юли, а плодовете узряват през есента. 
Разпространение: Расте из храсталаци и редки гори, край 
реките, по тревисти склонове и синури, в равнините и 
планините до 2,000 м., надморска височина. 

Употребяема част: Използват се шипките. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 
 

Б я л   р а в н е ц – Achilea mellefolium 
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Описание: Многогодишно тревисто растение с пълзящи 
подземни издънки, с право неразклонено стъбло. На върха 
на стъблото цветните кошнички са събрани в гъст щит. 
Всяка кошничка се състои от 5 периферни бели езичести 
цветове. Цъфти от юни до септември. 
Разпространение: Расте по тревисти места, по ливади, 
между храстите в цялата страна и над 1,000 м. надморска 
височина. 

Употребяема част: За лечебна цел се използват цветните кошнички и надземната 
част. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 
 

Л е ч е б е н   к а м ш и к – Agrimonia eupatoria 

 

Местонахождение: Расте на всякъде из храсталаците и 
ливадите. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Ограничен. 

 
С и н я   м е т л и ч и н а – Centaurea cyanis 

 

Описание: Тревисто едногодишно растение, високо до 1 
м., с разклонено стъбло, покрито с власинки, които му 
придават белезникав цвят, с целокрайни, линейно 
ланцетни листа. Цветовете са сини, събрани в единични 
цветни кошнички, външните са фуниевидни, а 
вътрешните-тръбести. Цъфти в началото на лятото. 
Разпространение: Расте като плевел сред посевите и по 
тревисти места. Разпространена е в цялата страна. 

Употребяема част: За лечебна цел се използват само сините цветове, без обвивните 
листчета на кошничката. Сушат се на сянка или в сушилни, защото цветовете 
избледняват при сушене на слънце и загубват терапевтичната си стойност. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 
 

Л е ч е б н а   л а й к а – Chamomilla recutita 

 

Описание: Едногодишно тревисто растение. Стъблото е 
изправено, високо до 50 см. Цялото растение и особено 
цветните кошнички имат характерна приятна миризма и 
остър възгорчив вкус. Цъфти от май до август. 
Разпространение: Расте по ливади, поляни, пасища, 
около населени места из цялата страна. 

Употребяема част: За лечебна цел се използват цветните кошнички. Брането се 
извършва ръчно или със специални гребени. Цветовете се откъсват с дръжка, не по-
дълга от 3 см. 
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Срещаемост: Масиви. 
Добив: Лични нужди. 
 

С и н я   ж л ъ ч к а (цикория) – Cichorium intybus 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение с месест 
вретеновиден корен. Стъблата са ръбести, изправени с 
височина от 30 до 120 см. Всички цветове са езичести, 
светлосиви, рядко бели или розови. Плодът е с 5 неясни 
ребра и колонки. Всички части на растението са с млечен 
сок. Цъфти от юни до октомври. 
Разпространение: Расте по сухи тревисти места из цялата 
страна. 

Употребяема част: Използват се корените, извадени през есента, и стръковете. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 
 

Л е ч е б н а   к о м у н и г а – Meliotus officinalis 

 

Местонахождение: Расте по влажни тревисти места. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Ограничен. 

 
Л е ч е б н а   м а т о ч и н а (лимонче) – Melissa officinalis 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение с приятна 
лимонена миризма. Стъблото е четириръбесто, разклонено, 
30-80 см. високо, покрито с жлезисти и прости власинки. 
Цветовете са бледожълти, бели или розови. Листата са 
срещуположни с дръжки широки яйцевидно ромбични или 
продълговати. Плодът е съставен от 4 едносеменни 
яйцевидни орехчета. Цъфти юни – септември. 
Разпространение: Расте из храсталаци и редки гори по 
тревисти и каменисти места из цялата страна. 

Употребяема част: Използват се листата и цъфтящите връхни части на стъблото. 
Срещаемост: По единично. 
Добив: Лични нужди. 

 
О б и к н о в е н   р и г а н – Origanum vulgare 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение с пълзящо 
коренище. Стъблата са 30-80 см. високи, изправени. 
Листата са срещуположни с дръжки. Цветовете са много 
дребни, светлочервени или розововиолетови. Събрани са в 
класовидни групи, които образуват щитчета. Чашката е 
тръбеста с 5 зъбчета. Венчето е двуустно. Цъфти през юли 
– септември. 



 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 
капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Страница 34 от 84   

Разпространение: Из храсталаци, по каменливи места и в 
редки гори, предимно в предпланините и планините из 
цялата страна до 1 600 м. надморска височина. 

Употребяема част: Използват се цветоносните връхни части, събрани по време на 
цъфтеж, като се отразяват на около 20 см. от върха. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 
 

Л е ч е б н о   х л у х а р ч е – Taraxacum officinalis 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение с височина 
до 30 см., чиято надземна част се състои от розетка от 
листа и цилиндрично кухо стъбло, на върха на което се 
намира една цветна кошничка. Листата са неправилно 
изрязана петура с едри заострени дялове. Цветната 
кошничка се състои от жълти езичести цветове. Плодът е 
елипсовиден. Растението развива късо коренище, 
преминаващо в дебел месест корен, дълъг до 20 см. Цъфти 
от ранна пролет до есента. 
Разпространение: Расте из цялата страна по песъчливи 
места, из ливадите и пасищата, по зелените площи на 
паркове и градини. 

Употребяема част: Използват се корените събрани през есента, когато листната 
розетка започва да увяхва. Корените се изкопават, изчистват от пръстта и от 
кореновата шийка и се измиват със студена вода. След отцеждане на водата, 
корените се изсушават. 
Срещаемост: По единично. 
Добив: Ограничен. 
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РЯДКО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ 
 

П р о л е т е н   г о р и ц в е т – Adonis vernalis 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 40 
см., с гъсто облистени стъбла. Листата са тройно до 
четворно пересто нарязани, заострени. Цветовете са едри, 
златистожълти. Плодът е сборен, овален, съставен от 
сивозеленикави плодчета. Цъфти през април - май. 
Разпространение: Расте по сухи ливади, пасища и 
каменисти местности в някой райони на страната. 

Употребяема част: Използва се надземната част, събрана в началото на цъфтежа до 
образуването на първите плодове. 
Срещаемост: По единично. 
Добив: Ограничен. 
 

Ж ъ л т о   п о д р у м и ч е – Anthemis tinctoria 

 

Местонахождение: Расте из храсталачни, тревисти, 
песъчливи и каменисти места и по нарушени и 
рудерализирали места. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 

 
Г о л я м   р е п е й – Arctium lappa 

 

Описание: Двегодишно тревисто растение с вретеновиден 
месест корен, сивокафяв отвън и бял и сочен отвътре. 
Стъблото е високо до 1.5 м. силно разклонено. Цветовете 
са двуполови с тръбесто венче. Плодовете са леко 
сплеснати. Цъфти през лятото. 
Разпространение: Расте по влажни, необработени и 
буренливи места, из гори и храсталаци в цялата страна. 

Употребяема част: За лечебна цел се използва коренът. 
Срещаемост: По единично. 
Добив: Лични нужди. 
 

З а й ч а   с я н к а – Asparagus officinalis 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение. Коренището 
е дебело, хоризонтално, светлобежево от което излизат 
много шнуровидни корени. От коренището се развиват 
вертикални издънки, които носят спирално разположени 
едри люсповидни листа. 
Разпространение: Среща се като диворастящо растение из 
влажните тревисти места и храсталаци на страната. 
Култивираните вариетети се използват като зеленчук. 
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Употребяема част: За лечебни цели се използва коренището с корените, събрани 
през септември – ноември. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 
 

М о м и н а   с ъ л з а – Convallaria majalis 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение. 
Цветоносното стъбло е 15-30 см. високо, тънко, 
неразклонено, безлистно. Листата са приосновни, към 
върха заострени. Съцветието е връхно. Цветовете са бели. 
Цъфти през април – юни. 
Разпространение: Расте из светли широколистни гори и 
храсталаци, в равнините и планините от 100 до 1,400 м. 
надморска височина из цялата страна. Отглежда се често из 
градините като декоративно растение. 

Употребяема част: Използват се стръковете и листата. 
Срещаемост: По единично. 
Добив: Ограничен. 
 

Б о я н к а – Erysimum diffusum 

 

Местонахождение: Расте по сухи тревисти места, 
каменисти, скалисти, силикатни и варовити терени. 
Срещаемост: По единично. 
Добив: Лични нужди. 

 
П р о л е т н о   ж ъ л т у р ч е – Ficaria verna 

 

Местонахождение: Расте по ливади, пасища, влажни 
места. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 

 
Б р ъ ш л я н – Hedera helix 

 

Описание: Вечнозелен храст с пълзящи или катерливи 
стъбла. Листата са дълги 3-10 см., кожести, лъскави, по 
цветоносните клонки яйцевидни или елипсовидни. 
Цветовете са жълтозелени с петделна чашка и венче. 
Цъфти през август – септември, плодовете узряват на 
следващата пролет. 
Разпространение: Расте из широколистните и смесени 
гори, по-рядко и по скали из цялата страна до 1,800 м. 
надморска височина. 

Употребяема част: Използват се листата. 
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Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 
 

Ж ъ л т   р а в н е ц – Achillea clypeolata 

 

Местонахождение: Расте по скалисти, каменисти, 
затревени и храсталачни места или в разредени гори, най-
често върху варовик като елемент на естествената 
растителност. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 

 
К у к у р я к – Heleborus odorus 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение с 
хоризонтално, пълзящо, разклонено коренище. Стъблата са 
изправени до 40 см. високи. Цветовете са жълтозелени с 
диаметър 5-7 см. увиснали. Плодът е сборен. Цъфти през 
ранна пролет от февруари до май. 
Разпространение: Расте в гори, храсталаци и по поляни в 
предпланините и планините до 1,500 м. надморска 
височина в много райони на страната. 

Употребяема част: Използват се коренището с корените. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Ограничен. 
 

Ч е р е н   б л я н – Hyoscyamus niger 

 

Местонахождение: Расте по сметища, буренливи места, 
край потоци, реки и блата. 
Срещаемост: На петна. 
Добив: Лични нужди. 

 
Б л а т н а   м е н т а – Mentha pulegium 

Описание: Многогодишно тревисто растение със синкаво 
четириръбесто, разклонено стъбло, високо до 1 м. 
Коренището е хоризонтално и силно развито и от него на 
пролет покарват няколко стъбла. Листата са с къси дръжки 
на върха заострени, срещуположни, продълговати и 
назъбени, тъмнозелени, понякога със синкавовиолетов 
оттенък. Цветовете са дребни, червеновиолетови, събрани 
на върха на стъблото в класовидни съцветия. Плодът се 
състои от 4 яйцевидни, едносеменни, червенокафяви 
орехчета. Цъфти през юли – август. 
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Разпространение: У нас има около 22 вида мента с 
различно съдържание на ментол. Медицинската мента не 
се среща в диво състояние, а се получава при кръстоска. 
Размножава се вегетативно чрез разсад. Отглежда се главно 
в Розовата долина. 

Употребяема част: Листата на растението. 
Срещаемост: По единично. 
Добив: Ограничен.  
 
М и р и з л и в а   м о м к о в а   с ъ л з а – Polygonatum odoratum 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение с дебело, 
месесто, хоризонтално коренище. Стъблото е ръбесто, 
високо 30-70 см. Цветовете са единични. Плодът е черна 
ягода. Цъфти през май – юни. 
Разпространение: Расте из горите и храсталаците на 
цялата страна. 

Употребяема част: Използва се коренището в пресен или изсушен вид. 
Срещаемост: По единично. 
Добив: Лични нужди. 
 

Ч е р н о   к у ч е   г р о з д е – Solanum nigrum 

 

Местонахождение: Расте по изоставени буренливи и 
необработваеми места. 
Срещаемост: По единично. 
Добив: Ограничен. 

 
П о д б е л – Tussilago farfara 

 

Описание: Многогодишно тревисто растение с тънко, 
дълго, разклонено коренище. Листата са с дълги дръжки, 
почти кръгли 10-20 см. в диаметър, в основата сърцевидни. 
Цветовете са златистожълти-крайните са езичести, а 
средните са тръбести. На върха на всяко стъбло се образува 
по една цветна кошничка до 2 см. в диаметър. Цъфти от 
февруари до април. 
Разпространение: Расте по влажни места, най-често край 
брегове на реки и потоци, а също из влажни ниви в цялата 
страна. 

Употребяема част: Използват се листата и цветните кошнички. Да не се смесва с 
видовете чобанка, листата на които са влакнести отгоре. 
Срещаемост: По единично. 
Добив: Ограничен. 
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1. Анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи 
лечебни растения за осигуряване на устойчивото им ползване и 
опазване на ресурсите 
 
СЪБИРАНЕ на лечебни растения 
 

Предпоставка за събирането е познаването на лечебните билки. Ако притежаваме 
това познание тогава нещата вече опират до това да събираме билките в съответното 
време на съответното място и по съответния начин. 

Опитът показва, че най-добрите лечебни успехи се постигат с прясно набрани 
билки, които при тежки заболявания са абсолютно задължителни за да има ефект. 
Пресните билки човек може сам да си набере през ранна пролет понякога още в края на 
февруари та чак до ноември. Някои от тях може да се намерят даже и през зимата под 
снежната покривка, ако човек преди това си е отбелязал местонахождението им. 

За през зимата може да се приготви един не твърде голям запас от изсушени билки. 
За целта ние си ги набавяме в момента на най-голямото им съдържание на лечебни 
вещества. 

При ЦВЕТЧЕТАТА – в началото на цъфтежа; ЛИСТАТА – преди и по време на 
цъфтенето; КОРЕНИТЕ – изразяват се в ранната пролет или през есента; ПЛОДОВЕТЕ 
– събират се по време на зреенето. 

При това трябва да се има предвид следното: берат се само здрави, чисти растения, 
по които няма паразити! Билките да се събират в слънчеви дни в сухо състояние, когато 
росата вече е преминала. 

Неподходящи места за събиране са химически наторявани ниви, поляни, брегове на 
замърсени, заразени води, жп гари и места в близост до оживени улици, магистрали и 
промишлени предприятия. 

Щадете природата! Не изскубвайте растенията с корените, не причинявайте 
никакви вреди! Някои растения са защитени видове. Има достатъчно лечебни растения, 
които не са защитени (например игликата). 

Цветчетата и листата да не се натискат при събирането и за това да не се използват 
найлонови пликчета и чанти! Билките почват да се “потят” и по-късно при 
съхранението почерняват. 
 
СУШЕНЕ на лечебни растения 
 

Преди да се сложат да съхнат билките не се мият, а само се нарязват на дребно. 
След това се слагат на рядко върху кърпи или нещампована хартия и се сушат колкото 
може по-бързо на сянка или в проветриви топли помещения (тавани). При корени, кори 
или много сочни растителни части, често пъти се препоръчва изсушаване с изкуствена 
топлина. Температурата обаче не трябва да надвишава 35ºС. Добре измити корени, 
имелът и върбовката е най-добре да се нарежат преди да се сложат да съхнат. 

Само сухи като клечки билки могат да бъдат съхранени за зимата. Най-подходящи 
за целта са стъкленици или картонени кутии с капак. Да се избягват пластмасови 
съдове и консервни кутии! Билките да не се излагат на светлина (да се използват 
цветни стъкленици най-подходящи за зелените). 

Снабдявайте се само за една зима! С времето билките губят лечебната си сила. 
Всяка година ни дарява нова билкова благодат. 
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Не се допуска събиране на билки в количества, надвишаващи следните 
стойности, определени като процент от наличните в находището запаси: 

1. 

за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които лесно възстановяват 
ресурсите си (вълча ябълка обикновенна, глухарче обикновено, гръмотрън бодлив, 
девесил, лапад алпийски, оман чер, орлова папрат, прозорче горско, теменуга 
миризлива, чемерика лобелиева, чобанка хибридна и др.) – до 70% 

2. 

за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които трудно възстановяват 
ресурсите си или растат при специфични екологични условия (божур червен, 
здравец обикновен, змиярник петнист, иглика лечебна, мъжка папрат, орехче 
ливадно, орехче обикновено, ранилист лечебен, сладка папрат обикновена и др.) – 
до 40% 

3. 
за кори, листни и стъблени пъпки (бреза обикновена, бор, върба бяла, дъб летен, 
леска обикновена и др.) – до 40% 

4. 
за листа (бреза обикновена, жиловлек голям, жиловлек ланцетовиден, коприва, 
леска обикновена, малина, смрадлика и др.) – до 70% 

5. 

за стръкове (великденче лечебно, звъника лечебна, иглика лечебна, камшик 
лечебен, коприва, мащерка, напръстник вълнест, подъбиче обикновено, равнец 
хилядолистен, ранилист лечебен, риган обикновен, тлъстига лютива, шапиче и др.) 
– до 70% 

6. 

за цветни пъпки, цветове, съцветия и цветни кошнички, плодове и семена 
(боровинка червена и черна, бъз черен, глог червен, драка, зърнеш, иглика лечебна, 
лайка, липа-дребнолистна, едролистна, сребролистна, лопен гъстоцветен, мразовец 
есенен, орехче ливадно, офика, подбел, шипка и др.) – до 70% за едногодишните и 
80% за многогодишните видове 

 
Експлоатацията на находищата се редува с период на възстановяване на 
ресурсите. Продължителност на периода за възстановяване: 

1. 

при събиране на корени и коренища от видове, които лесно възстановяват 
ресурсите си (гръмотрън бодлив, копитник, коприва, лапад алпийски, прозорче 
горско, решетка безстъблена, теменуга миризлива, чемерика лобелиева, чобанка 
хибридна, чувен и др.) – 2 години 

2. 

при събиране на корени и коренища от видове, които трудно възстановяват 
ресурсите си или растат при специфични екологични условия (дива тиква, здравец 
обикновен, иглика лечебна, лудо биле, мъжка папрат, орехче обикновено, сладка 
папрат и др.) – 3 години 

3. 
при събиране на грудки (божур червен, змиярник петнист, орехче ливадно) – 2 
години 

4. 
при събиране на листа (боровинка черна и червена, лудо биле, малина, медуница 
лечебна, подбел, смрадлика, чемерика лобелиева и др.) – 1 година 

5. 
при събиране на стръкове от видове, които трудно възстановяват ресурсите си 
(горицвет пролетен, иглика лечебна, тинтява горска, тлъстига лютива и др.) – 4 
години 

6. при събиране на съцветия от иглика лечебна и лопен гъстоцвет – 2 години 

7. плодове и семена от есенен минзухар и зърнеш – 2 години 
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Не е необходим период за възстановяване при събиране на следните билки: 

1. коренища от вълча ябълка обикновена, коприва, орлова папрат, репей и троскот 

2. 

стръкове от видове, които лесно възстановяват ресурсите си (ветрогон полски, 
великденче лечебно, вратига, дяволска уста обикновена, звъника лечебна, змийско 
мляко, коприва, кучешко грозде черно, пчелинок обикновен, равнец хилядолистен 
и др.) 

3. 
цветни пъпки, цветове и съцветия (без черен, глог червен, лайка, липа – 
дребнолистна - едролистна и сребролистна, подбел, равнец хилядолистен, слез 
горски и др.) 

 
Изкупуване на билки в билкозаготвителните пунктове се изкупуват само билки, 
за които е издадено позволително по чл. 20, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за 
лечебните растения, когато билките са събрани от диворастящи и култивирани 
лечебни растения или от генетичен материал от диворастящи лечебни 
растения за култивиране, за опазване при условия извън естествената среда на 
лечебните растения или за възстановяване на други места в природата.  
Позволително се издават от кмета на общината, когато ползването е: 

1. 
земеделски земи от поземления фонд и включените в строителните граници на 
населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината 

2. 
териториите и акваториите в строителните граници на населените места - 
общинска собственост, независимо от предназначението им след заплащане на 
такса в общината 

3. 
територии и акватории извън горски фонд-частна собственост, позволително се 
издава на собственика без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му 
на трети лица 

 
Удостоверение от общината, когато билките са събрани от култивирани лечебни 

растения. За събиране и изкупуване на лечебни растения под специален режим на 
опазване и ползване от естествените им находища ежегодно до 31 декември на 
предходната година се подават заявки в РИОСВ. 

Билките събрани от лечебни растения под специален режим се придружават до 
крайния потребител със следните документи: 

1. Заповед на директора на РИОСВ, когато билките са събрани от естествените им 
находища; 

2. Удостоверение, издадено от общината, когато билките са събрани от 
култивирани лечебни растения; 

3. Позволително за ползване на билките. 
 

Събиране на генетичен материал от лечебни растения 
При ползването на генетичен материал от естествените находища на лечебни растения 
под специален режим на опазване и ползване се спазват и следните допълнителни 
изисквания: 

1. 
площ на находището не по-малка от 100 м2, или популация на видане по-малка от 
100 екземпляра 
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2. 
допустим процент за събиране на коренища, грудки и луковици – до 10% от 
наличните екземпляри в находището 

3. 
допустим процент за събиране на стъблени и коренищни резници – до 20% от 
наличните екземпляри в находището 

4. 
допустим процент за събиране на семена и плодове – 30% от наличните запаси в 
находището 

5. 
когато генетичният материал е предназначен за създаване на колекции или за 
отглеждане в култура, в насаждането се осигуряват екологични условия близки до 
естествените изисквания на вида 

6. 

насажденията по предходната точка от които се получават билки предназначени за 
търговски се контролират от съответната регионална инспекция по околната среда 
и водите по отношение произхода на материала за създаване площта от която се 
добиват билки и количеството на получените билки 

 
2. Приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието 

на лечебните растения, включително на редки или застрашени от 
изчезване видове 
 
Мерки за опазване на лечебните растения 
 

Община Самуил е сравнително малка община с не добре изследвано 
биоразнообразие. Общинското ръководство се стреми да осъществи дейностите 
свързани със съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, 
местообитания, видове и особености на ландшафта за опазване на биологичното и 
ландшафтно разнообразие. 

Целта на раздел „Лечебни растения“ е да се осигури комплексно, многократно и 
ефективно използване на перспективните лекарствени растения, опазването им за 
задоволяване потребностите на населението, възстановяване качеството и 
предотвратяване изчезването на отделните видове и свързаните с тях компоненти на 
околната среда. 

За резултатно изпълнение на целите ще бъдат взети следните мерки: 
− Предписания към земеделски производители за екологични изисквания за 

безопасно приложение на пестициди и минерални торове върху възстановени земи 
около масиви с лечебни растения; 

− Даване на указания относно дейностите по опазване и устойчиво ползване на 
лечебните растения включително събиране и изкупуване на получените от тях билки; 

− Мерки за предотвратяване на горски пожари, забрана на палене на стърнища и 
гори; 

− Разгласяване на списъка за лечебните растения приложен в Закона за лечебните 
растения; 

− Налага забрана за ползване на лечебни растения по начини и със средства, които 
водят до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси затруднено 
възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично 
разнообразие; 

− Участие на обществеността във вземането на решения по въпроси за опазване на 
ОС. 
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3. Избор и регламент на територии, които не са защитени но 
изискват подходящо управление с цел устойчиво ползване на 
лечебните растения 
 

Община Самуил няма избор и регламент на територии, които не са     защитени с 
цел устойчивото ползване на лечебните растения. 
 

4. Предложения за разработване на местни нормативни актове за 
начините на земеползване съобразно изискванията на нормативните 
актове и плановите документи от по-висока степен 
 

Община Самуил няма предложения за разработване на местни нормативни актове 
за начините на земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и 
плановите документи от по-висока степен. 
 

5. Лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и 
ползване: 
 

− Божур червен (Paeonia peregrine Mill.) 
− Зърнастец елшовиден (Frangula alnus) 
− Иглика лечебна (Primula veris L.) 
− Кисел трън (Berberis vulgaris L.) 
− Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium odoratum (L.) Scop.) 
− Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.) 
− Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.) 
− Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.) 
− Тлъстига лютива (Sedum acre L.) 
− Шапиче (Alchemilla vulgaris complex) 

 
6. Забранените  за събиране билки от естествените находища на 

територията на цялата страна са следните видове лечебни растения: 
 

− Бенедиктински трън, пресечка (Cnicus benedictus L.) 
− Волски език (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.) 
− Горицвет пролетен (Adonis vernalis L.) 
− Дилянка лечебна, валериана (Valeriana officinalis L.) 
− Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.) 
− Изтравниче, страшниче (Asplenium trichomanes L.) 
− Исландски лишей (Cetraria islandica (L.) Asc.) 
− Исоп лечебен (Hyssopus officinalis L.ssp.aristatus) 
− Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.) 
− Катраника (Artemisia alba Turra) 
− Копитник (Asarum europaeum L.) 
− Мечо грозде (Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng) 
− Момина сълза (Convallaria majalis L.) 
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− Оман бял (Inula helenium L.) 
− Папаронка жълта, жълт мак (Glaucium flavum Crantz) 
− Пелин сантонинов (Artemisia santonicum L.) 
− Пирински чай (Sideritis scardica Grisb.) 
− Пищялка панчичева (Angelica pancici Vand) 
− Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.) 
− Риган бял (Origanum vulgare L.ssp.hirtum (Link) Letswaart) 
− Ружа лечебна (Althaea officinali L.) 
− Салеп (Orchic sp.diversa) 
− Смил жълт (Helichrysum arenarium (L.) Moech.) 
− Хвойна червена (Juniperus oxycedrus L.) 
− Хуперция иглолистна, плаун обикновен (Huperzia inundata (L.) Bernh=L.selago) 
− Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.) 

 
Добивът на тези лечебни растения от естествените им находища е разрешен след 

отпускане на квота от Министъра на околната среда и водите. Общината ще издава 
позволителни само ако е направено разпределение от Директора на РИОСВ – гр. Русе. 
 

7. Прогнозно количество в проценти, които са включени в 
таблицата 
 
Списък на лечебните растения на територията на община Самуил 

 
Дървесни видове 

 
Вид на 

лечебното 
растение 

Местонахождение 
(землище, местност) 

Срещаемост 
Прогнозно 
количество 

в кг. 

Прогнозно 
количество 

в % 

Период за 
възстановяване 

Върба бяла 
Salix alba L. 

− Кора 
− Листа 

Умерено влажни 
ливади,долове,мери 

По 
единично, на 
групи 

 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 

40%-20 000 
70%-35 000 

 
 

Не е необходим 
1 - година 

Дъб 
Quercus sp. 

− Кора 
 

По 
единично, на 
групи 

 
 

- 50 000 

 
 

40%-20 000 

 
 
Не е необходим 

Липа 
дребнолистна 
Tilia cordata 

− Цвят 
− Листа 

Мери,населени места, 
естествени гори 

 
На групи 

 
 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 
70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 
1 - година 

Листа 
сребролистна 
Tilia tomentosa 

− Цвят 
− Листа 

Мери,населени места, 
естествени гори 

На групи 

 
 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 
70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 
1 - година 

Трепетлика 
Populus tremula 

− Листа 

Мери,долове,населен
и места 

На групи 
 
 

- 50 000 

 
 

70%-35 000 

 
 

1 - година 
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Кестен конски 
Aesculus 
hippocastanum L. 

− Плод 

Мери,населени места, 
естествени гори 

По 
единично, на 
групи 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 

 
2 - години 

 
Храсти и полухрастови видове 

 
Вид на 

лечебното 
растение 

Местонахождение 
(землище, местност) 

Срещаемост 
Прогнозно 
количество 

в кг. 
Прогнозно 
количество 

в % 
Период за 

възстановяване 
Дрян 
обикновен 
Cornus mas L. 

− Плод 

Долове, естествени 
гори 

На петна 

 
 
 

50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 

2 – години 
Обикновена 
леска 
Corylus 
avellana L. 

− Стрък 
− Кори 

Естествени гори, 
населени места 

По 
единично, на 
групи 

 
 
 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 
 
 

70%-35 000 
40%-20 000 

 
 
 
 
Не е необходим 
Не е необходим 

Трънка 
Prunus spinosa 

− Плод 
− Цвят 

Обработваеми земи, 
долове, ливади 

На групи 

 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 

70%-35 000 
70%-35 000 

 
 
2 – години 
Не е необходим 

Смрадлика 
Cotinus 
Coggygria 

− Листа 

По поляни, мери, 
Естествени гори 

По единично 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
1 – година 

Черен бъз 
Sambucus 
nigra L. 

− Цвят 

Пасища, мери 
На групи, по 
единично  

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 

Зимзелен 
малък 
Vinca minor L. 

− Стрък 

Влажни ливади На групи 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 

Шипка 
Rosa canina 

− Плод 

Ливади, пасища, 
мери 

По 
единично, на 
групи, 
на петна 

 
 

- 50 000 

 
 

70%-35 000 

 
 
2 – години 

Глог червен 
Crataegus 
monogyna 

− Плод 
− Листа 
− Цвят 

Ливади, естествени 
гори, пасища 

На групи 

 
 
 

- 50 000 
- 50 000 
- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 
70%-35 000 
70%-35 000 

 
 
 
2 – години 
1 – година 
Не е необходим 

Малина 
Rubus idaeus L. 

− Плод 
− Листа 

Естествени гори 
На групи, на 
петна 

 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 

70%-35 000 
70%-35 000 

 
 
2 – години 
1 – година 

Къпина 
Rubus caesisus L. 
 

− Плод 

Естествени гори, 
хълмисти терени 

На групи, на 
петна 

 
 
 

- 50 000 

 
 

    
70%-35 000 

 
 
 
2 – години 
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− Листа - 50 000 70%-35 000 1 – година 

 
Тревисти видове 

 
Вид на 

лечебното 
растение 

Местонахождение 
(землище, местност) Срещаемост 

Прогнозно 
количество 

в кг. 

Прогнозно 
количество 

в % 
Период за 

възстановяване 
Бръшлян 
Hedera helix 

− Листа 

Сенчести, хълмисти 
места 

Масово 
 
 

- 50 000 

 
 

70%-35 000 

 
 
1 – година 

Бъзак 
Sambucus 
ebulus 

− Цвят 
− Плод 

Сенчести, хълмисти 
места 

Масово 

 
 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 
 
70%-35 000 
70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 
2 – години 

Бъз черен 
Sambucus 
nugra 

− Цвят 
− Стрък 
− Плод 

Ливади, долове, 
пасища 

На петна 

 
 
 

- 50 000 
- 50 000 
- 50 000 

 
 
 
70%-35 000 
70%-35 000 
70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 
Не е необходим 
2 – години 

Вратига 
Tanacetum 
vulgare 

− Цвят 
− Стрък 

Ливади, долове, 
пасища 

На групи 

 
 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 
70%-35 000 

 

 
 
 
Не е необходим 
Не е необходим 
 

Великденче 
Veronika off. 

− Стрък 

Влажни ливади, гори, 
долове 

На петна 
 
 

- 50 000 

 
 

70%-35 000 

 
 
Не е необходим 

Вълча ябълка 
Aristolochiacle 
matiti 

− Плод 

Сенчести места На групи 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
2 – години 

Глухарче 
Taraxakum off. 

− Корени 
− Стрък 
− Листа 

Населени места, 
долове, мери 

На групи 

 
 

- 50 000 
- 50 000 
- 50 000 

       
 
70%-35 000 
70%-35 000 
70%-35 000 

 
 
3 – години 
Не е необходим 
1 – година 

Горска ягода 
Fragafia veska 

− Плод 
− Листа 

Естествени гори, 
хълмисти терени 

На петна 

 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 

70%-35 000 
70%-35 000 

 
 
2 – години 
1 – година 

Гръмотрън 
Ononis 
arvensis 

− Корени 

Долове, ливади, мери На групи 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

40%-20 000 
 

 
 
 
2 – години 
 

Дяволска уста 
Leunuris 
cardiaka L. 

− Стрък 

Населени места, 
пасища, долове 

На групи 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 

Еньовче 
същинско 
Galium verum 

Ливади, пасища, 
долове 

На петна 
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− Стрък - 50 000 70%-35 000 Не е необходим 
Жиловлек 
теснолист 
Plantago sp. 

− Листа 

Долове, мери, влажни 
ливади 

На групи 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
1 – година 

Жълт 
кантарион 
Hyperikum 
perforatum 

− Стрък 

Ливади, открити 
места, добре осветени 

На групи 

 
 
 
 

- 50 000 

 
 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
 
Не е необходим 

Жиловлек 
широколист 
Plantago sp. 

− Листа 

Долове, мери, влажни 
ливади 

На петна 

 
 

 
- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
1 – година 

Змийско 
мляко 
Chelidonium 
majus 

− Стрък 

Сенчести, влажни 
места 

На групи 

 
 
 
 

- 50 000 

 
 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
 
Не е необходим 

Киселец 
Rumex acetosa 

− Стрък 
 По единично 

 
 

- 50 000 

 
 

70%-35 000 

 
 
Не е необходим 

Комунига 
жълта 
Melilotis off. 

− Стрък 

Влажни тревисти 
места, край пътища, 
населени места 

На петна 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 

Кучешко 
грозде черно 
Sulanum 
nigrum L. 

− Стрък 
− Плод 

Край пътища, 
тревисти места, мери 

На групи 

 
 
 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 
 
 

70%-35 000 
70%-35 000 

 
 
 
 
Не е необходим 
2 – години 

Коприва 
Urtica dioica L. 

− Стрък 
− Корени 

Из тревисти торни и 
влажни места, 
пътища, гори 

На петна 

 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 

70%-35 000 
40%-20 000 

 
 
Не е необходим 
2 – години 

Камшик 
Agrimonia 
eupatoria 

− Стрък 

Из храсталаци и край 
пътища, ливади и 
мери 

На групи 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 

Лайка 
Matricaria 
chamomile L. 

− Цвят 

Мери, населени 
места, тревисти места 

На петна 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 

Лопен 
гъстоцветен 
Verbascum 
densiflorum 

− Листа 

Ливади, гори, край 
пътища 

На групи 

 
 
 
 

- 50 000 

 
 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
 
1 – година 

Лопен лечебен 
Verbascum 
phlomoides L. 

− Листа 

Ливади, гори, край 
пътища 

На групи 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
1 – година 

Магарешки 
бодил 
Carduus 

Мери, ливади, сухи 
терени 

По единично 
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acanthoides L. 
− Цвят 

 
- 50 000 

 
70%-35 000 

 
Не е необходим 

Мак полски 
Papaver rhoes 

− Цвят 

Ниви, посеви, ливади, 
мери, синори 

На групи 
 
 

- 50 000 

 
 

70%-35 000 

 
 
Не е необходим 

Мащерка 
Thymus sp. 

− Стрък 

Слънчеви тревисти 
Местности 

На групи 
 
 

- 50 000 

 
 

70%-35 000 

 
 
Не е необходим 

Медунца 
Pulmonaria off. L 

− Листа 
Мери, пасища, долове На групи 

 
 

- 50 000 

 
 

70%-35 000 

 
 
1 – година 

Миши уши 
Hireacium 
pilosella L. 

− Стрък 

Естествени гори, 
сенчести места 

На петна 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 

Мокреш 
Hasturtil sp. 

− Стрък 

Влажни ливади, 
сенчести места 

На петна 
 
 

- 50 000 

 
 

70%-35 000 

 
 
Не е необходим 

Овчарска торбичка 
Capsella 
bursapastoris 

− Стрък 

Ливади, мери, край 
пътища 

На петна, на 
масово 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 

Оман чер 
Symphytum off. 

− Листа 
− Корен 

Влажни ливади, 
долове 

На групи 

 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 

70%-35 000 
40%-20 000 

 
 
1 – година 
3 – години 

Очанка 
Eufrasia off. L. 

− Стрък 

Ливади, пасища, из 
храсталаци 

На групи 
 
 

- 50 000 

 
 

70%-35 000 

 
 
Не е необходим 

Пелин обикновен 
Artemisia vulgaris 

− Стрък 

Из храсталаци, 
тревисти места, край 
пътища 

На петна, на 
групи 

 
 

- 50 000 

 
 

70%-35 000 

 
 
Не е необходим 

Пчелник 
Marrubium  
vulgare L. 

− Стрък 

Из тревисти и торни 
места, край пътища 

На групи 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 

Равнец бял 
Achilea 
Milefolium 

− Стрък 
− Цвят 

Сухи места, ливади, 
населени места 

На петна 

 
 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 
70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 
Не е необходим 

Репей 
обикновен 
Arctium lappa 

− Стрък 

Храсталаци, ливади, 
мери 

На групи 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 

Росопас 
лечебен 
Fumariae 
officinalis. L. 

− Стрък 

Ливади, мери и 
пасища 

На групи, на 
петна 

 
 
 
 

- 50 000 

 
 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
 
Не е необходим 

Синя жлъчка 
Cihorium 
intubus L. 

− Стрък 
− Плод 

Сухи тревисти 
хабитати 

На групи 

 
 
 

- 50 000 
- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 
70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 
2 – години 
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Подбел 
Tussilago 
farfara 

− Листа 

Влажни и добре 
осветени хабитати 

На групи 

 
 
 

- 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
1 – година 

Хвощ 
Egusetum 
arvense 

− Стрък 

Влажни ливади, 
покрай реки 

На групи 

 
 

 
        - 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 

Чобанка 
Petasites 
hubridum 

− Стрък 

Сухи тревисти 
хабитати 

На групи 

       
 
 

  - 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 

Звездица средна 
(врабчови чревца) 
Stellaria media L. 

− Стрък 

Мери, населени 
места, естествени 
гори 

По 
единично, на 
групи 

 
 
 

  - 50 000 

 
 
 

70%-35 000 

 
 
 
Не е необходим 
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1. Обхват, цели и принципи на раздела 
 
Обхват 
 

Обхватът и съдържанието на Актуализацията на Програмата за управление на 
дейностите по отпадъците на община Самуил е в съответствие с  „Ръководството за 
разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците”, 
утвърдено със Заповед №РД – 167 от 24.03.2006г. на Министъра на околната среда и 
водите. 

Разработването на Програмата за управление на отпадъците в община Самуил е 
продиктувано от ЗМСМА, ЗООС и ЗУО, както и всички подзаконови актове, 
произтичащи от ЗУО. Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото 
развитие на община Самуил чрез интегрирана рамка за управление на отпадъците, 
която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от 
генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на ресурсите, 
увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за 
управление на отпадъците. 

Настоящата Програма си поставя следните основни цели, свързани с подобряване 
качеството на околната среда на територията на общината: 

− Намаляване на количеството на отпадъците, като се насочи вниманието на 
потребителите към стоки за многократна употреба, и се търсят възможности за 
преработка и оползотворяване и обвързване на такса смет с количеството на 
образуваните битови отпадъци и разходите за тяхното събиране, депониране и 
обезвреждане; 

− Подобряване на организацията за събиране и транспортиране на отпадъците, 
както и разширяване на периметъра на организираното сметосъбиране и в останалите 
населени места. Прилагане на съвременни многофункционални системи за събиране на 
отпадъци в зависимост от различни фактори като интензивността на застрояването, 
количеството на образуваните отпадъци и транспортно-комуникационните планове. 
Оптимизиране на управленските и изпълнителнителски структури; 

− Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците – изграждането на Регионален 
център за управление на отпадъците, позволяващо осъществяването на ефективен 
мониторинг и контрол. Обединяването на усилията на общините Завет, Исперих,  
Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян за изграждането на Регионално депо 
ще доведе до разрешаване на проблемите свързани с битовите отпадъци. Има решение 
№1 от 10.01.2009 г. на Разградски окръжен съд за регистриране на СДРУЖЕНИЕ С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“ за изграждане на система 
за управление на отпадъците на територията на общините Завет, Исперих,  Кубрат, 
Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян, осигуряваща опазване на околната среда. За 
депото има издадено от МОСВ комплексно разрешително с № 248-НО/2008 г. Депото 
функционира от края на 2009 г.; 

− Повторно използване и рециклиране; 
− Закриване на старото депо на село Самуил, местността „Мeтин Кулак“ и 

неконтролираните сметища, които не могат да бъдат приспособени към съвременните 
изисквания за опазване на околната среда. Усилване на контрола над старите 
замърсявания в общината; 

− Нормативно регламентиране на управлението на отпадъците на общинско ниво; 
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− Работа с обществеността – привличане на обществеността при вземането на 
решения, свързани с основния проблем „отпадъци“, провеждане на кампании по 
прилагането на програмата, участие в моделни проекти за управление на отпадъците, 
прилагане на принципите на „споделена отговорност“ и „замърсителят плаща“; 

− Повишаване привлекателността на общината и около нея; 
− Подобряване условията за развитие на селското стопанство и икономиката в 

региона. 
 
Принципи на управление 
  

Програмата е разработена в съответствие с принципите на управление на 
отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Република България 
е страна, общата европейска и национална политика в тази област, както и основните 
принципи, на които се основава Националната програма за управление дейностите по 
отпадъците: 
 

Чиста и здравословна околна среда; 
 

За намаляването на замърсяването на населените места от особено значение е 
създаването на добра организация за събиране и своевременно извозване на 
отпадъците. 

За опазване на природната среда от замърсяване решително се предприемат 
действия за преустановяване практиката на незаконно изхвърляне на отпадъци на 
произволни, неорганизирани за целта места. Осигурява се безопасно депониране, 
почистване на замърсени и възстановяване на замърсени терени. 

Подобряването на условията на жизнената среда ще се постигне по пътя, както на 
подобряване на организацията за събиране на отпадъците, така и чрез намаляване на 
опасните им свойства. 
 

Пълна отговорност на замърсителите; 
 

Включва в себе си тясно взаимосвързани помежду си принципи на „споделена 
отговорност” и „замърсителят плаща”. Целта на двата принципа е чрез ценовия 
механизъм да се въздейства и промени човешкото поведение. 

Прилагането на тези два принципа осигурява: 
− Потребителите да заплащат пълните разходи както по производството и 

потреблението на продуктите, така и свързаните с тях разходи по опазване на околната 
среда; 

− Превръщането на разходите за околна среда във важен фактор при вземане на 
решения. 

Гореспоменатите принципи се реализират чрез административни разпоредби и 
икономически регулатори. Най-често прилаганият икономически регулатор в контекста 
на принципа „замърсителят плаща” е въвеждането на различни такси, а при 
неизпълнение на регламентираните с нормативните актове задължения, пълната 
отговорност предполага заплащането на глоби. 
 

Интегрирано управление на отпадъците; 
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Очертаване на ясно определени цели на основата на система от законови, 

технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани източници на 
ресурси и определени отговорности на всички заинтересовани страни. Реализиране на 
целите чрез вземане на управленчески решения, което да гарантира икономическо и 
екологосъобразно управление на отпадъците. 
 

2. Съществуващо положение 
 
Генерирани отпадъци по видове и източници 
 

Данните са от  ПРОТОКОЛИТЕ за количествата приети и обезвредени отпадъци на 
Регионално депо за не опасни отпадъци гр. Разград. 
  
Вид на отпадъците 2012 2013 
Твърди битови отпадъци  за последните две 
години 

(т) (т) 

Предадени от община Самуил смесени твърди 
битови отпадъци в Регионално депо за неопасни 
отпадъци – гр. Разград.  

 
1 389.640 

 
1 269.500 

 
Средното превозно разстояние за извозване на ТБО до Регионалното депо за 

неопасни отпадъци - гр. Разград е: 
− Богданци – 36,2 км. 
− Богомилци – 26,2 км. 
− Владимировци – 40,1 км. 
− Голям извор – 28,6 км. 
− Голяма вода – 34,4 км. 
− Желязковец – 23,1 км. 
− Здравец – 45,1 км. 
− Кара Михал – 38,5 км. 
− Кривица – 26,7 км. 
− Ножарово – 38,6 км. 
− Пчелина – 50,0 км. 
− Самуил – 23,7 км. 
− Хума – 28,7 км. 
− Хърсово – 29,1 км.  

 
Опасни отпадъци 
 

с. Владимировци (регламентиран склад)                       22 000 
 
Начин на третиране, съоръжения, местонахождение, обхванато население от 
организираното сметосъбиране 
 

Общия брой на населението в общински център с. Самуил е 11 680, броят на 
населението получаващо услугата сметосъбиране и сметоизвозване е 3 892.  
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 Брой контейнери – 418 бр., тип „Бобър“ 1.1 м3. 
 Брой кофи за смет – 377 бр., тип „Мева“ 110 L. 
 Община Самуил има организирано сметосъбиране и сметоизвозване на твърди 
битови отпадъци от 14те - села 

с автомобил-сметосъбирачна машина:  
− „ISUZU NQR“, ДК № РР0569АН. Доставка на 1 (един) брой сметоизвозваща 

машина с общ полезен обем 5 м3. 
 На 12 юли 2013 г.,  община Самуил придоби още една машина за усъвършенстване 
на системата за организирано събиране и транспортиране  на твърди битови отпадъци 

от населените места в община Самуил. Марка:  
− ФОРД, модел: КАРГО 2526, DC с рама: № NM0LKXTP6LDM91358, Двигател № 

DM91358. Товароносимост 17 605 кг. 
 На територията на община Самуил ежеседмично се извършват с определен график 
дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, но по-
някога се констатира изхвърляне на отпадъци извън съдовете за ТБО, през зимните 
месеци се изхвърля неизгасена сгурия в контейнерите, което предизвиква запалването 
им и много бързото им изхабяване. Поради недостиг на съдове за смет гражданите 
извозват отпадъците самостоятелно, което води до образуването на замърсени с 
отпадъци площи в покрайнините на селата. 

Поддържането на приветлив вид на населените места изисква редовно почистване 
на улиците, площадите, градинките и зелените площи. Общината и кметствата не 
разполагат, обаче с необходимите хора за извършването на тази дейност. Ето защо за 
поддържане на чистотата на площадите, градинките, зелените площи и терените около 
обществените сгради използват се възможностите на програмата за временна заетост и 
отзивчивостта на гражданите. За чистотата на уличните платна и тротоарите се грижат 
гражданите, ръководителите на фирми и кметовете на населените места. 

Опазването на чистотата на населените места зависи изцяло от възпитанието и 
културата на населението. 

Най-общо проблемите в управлението на отпадъците могат да се изразят в: липса 
на техническа обезпеченост, липса на финансова обезпеченост, липса на ефективно 
планиране и контрол от страна на общинска администрация и липса на единно 
екосъобразно мислене от страна на населението. 

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци извън общински 
център: Особен проблем съществува в останалите населени места от община Самуил, 
поради недостиг на контейнери и кофи за отпадъци и това поражда редица нежелани и 
негативни явления в селата, като формиране на микросметища в населените места.                                                                                                                                 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  
БРОЙ 

ДОМАКИНСТВА 
КОНТЕЙНЕРИ ТИП БОБЪР 

КОФИ 
ТИП МЕВА 
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БРОЙ КОНТЕЙНЕРИ ТИП БОБЪР И КОФИ МЕВА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В 
ОБЩИНА САМУИЛ 

 
Ежегодно два пъти през годината пролет и есен ще се почистват общинските 

пътища. Генерираните отпадъци ще се извозват на Регионално депо за не опасни 
отпадъци гр. Разград. 

Със Заповед № 1001 от 25 октомври 2012 г., на Кмета на община Самуил за 
извършване контрола по дейностите с битовите и строителните отпадъци на 
територията на община Самуил. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците, чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната 
среда, и във връзка с чл. 37, ал. 1, буква „б“ от ЗАНН, Наредба № 1 за опазване на 
обществения ред в населените места на община Самуил и Наредба № 17 за определяне 
на условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, 
строителни, производствени и масово разпространени отпадъци на територията на 
община Самуил. Кмета упълномощава длъжностните лица както следва: 

1. Кметовете и кметския наместник по населените места, длъжностните лица от 
общинската администрация, подробно изброени в настоящата Заповед, да упражняват 
контрол по дейностите с битовите и строителните отпадъци в общината. 

2. Упълномощава Сейнур Фейзула Мустафа на длъжност „Управител на 
общинско предприятие „Самуил-2011“ и Тензиле Бюрхан Ахмед на длъжност гл. спец 
„Опазване на околната среда“ да упражняват контрол по дейностите с битовите и 
строителните отпадъци на територията на цялата община Самуил, като при 

   
Жители 
по наст. 
адрес 

до 2012г. 2012 г. 2013 г. общо  

1. ПЧЕЛИНА 191 264 17 1 2 20 23 
2. ЗДРАВЕЦ 207 393 19 1 2 22 25 

3. ВЛАДИМИРОВЦИ 668 1136 52 3 4 59 
81/108 бр. на 
домакинства

та 

4. НОЖАРОВО 313 579 24 1 2 27 38 

5. БОГДАНЦИ 253 539 23 1 1 25 30 

6. КАРА МИХАЛ 40 53 9 1 - 10 5 

7. ГОЛЯМА ВОДА 169 337 18 1 1 20 20 

8. ХЪРСОВО 212 569 19 2 2 23 26 

9. ГОЛЯМ ИЗВОР 124 411 12 1 1 14 15 

10. КРИВИЦА 213 255 16 1 1 18 26 

11. ХУМА 164 236 15 1 1 17 20 

12. БОГОМИЛЦИ 183 305 16 1 1 18 22 

13. ЖЕЛЯЗКОВЕЦ 378 828 33 1 2 36 46 

14. САМУИЛ  1564 102 3 4 109 23 

 ОБЩО:  7469 375 19 24 418 

377/108 бр. 
на 

домакинства

та 
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констатиране на нарушения на цитираните разпоредби на горепосочените нормативни 
актове да съставят актове на нарушителите, съгласно изискванията на ЗАНН. 

3. Във връзка с изпълнение на задълженията си като длъжностни лица да водят 
отчет и следят за издаваните от тях актове за нарушения в населените места и ги 
представят в общинска администрация – Самуил, Разградска област за издаване на 
наказателни постановления. 

4. Длъжностните лица визирани в т. 1 са следните: 
 

№ Име, презиме и 
фамилия 

Длъжност Населено място за 
което отговаря 

1. Ахмед Мустафа Мустафа 
Заместник кмет на община 
Самуил 

Самуил 

2. Расим Кадир Салим Кмет с. Пчелина 
3. Незиха Ахмед Неджиб Кмет с. Здравец 

4. 
Ибрахим Сюлейман 
Ахмед 

Кмет с. Владимировци 

5. Закир Садула Билял Кмет с. Ножарово 
6. Емине Исмаил Хамид Кмет с. Богданци 
7. Заид Ахмед Мурад Кметски наместник с. Кара Михал 
8. Бейджан Реджеб Ефраим Кмет с. Голяма вода 
9. Александър Цанев Дочев Кмет с. Хърсово 

10. 
Бахтишен Ибрям 
Кьофтеджи 

Кмет с. Голям извор 

11. Назиф Акиф Рамадан Кмет с. Желязковец 
12. Ерхан Хаккъ Ахмед Кмет с. Хума 
13. Февзи Ниязиев Хюсменов Кмет с. Богомилци 
14. Рейхан Кадир Назиф Кмет с. Кривица 

 
Всички сметища по населените места, намиращи се на територията на община 
Самуил са спрени от експлоатация, а инцидентно възникнали замърсени с 
отпадъци площи са изчистени и запръстени. 
 
Приоритет са:  

− Актуализация на Наредба № 9 за определяне на условията и реда за 
управление дейностите по отпадъците на територията на община Самуил; 

− Осигуряване на населението с достатъчно съдове за събиране на битовите 
отпадъци - контейнери, кофи и други; 

− Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

− Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

− Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 
територията на съответната община; 

− Разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-
малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 
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− Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това 
места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им; 

− Пререгистрации на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ с наименование 
„ЛУДОГОРИЕ ЕКО“ за изграждане на система за управление на отпадъците на 
територията на общините Завет, Исперих,  Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар 
Калоян, осигуряваща опазване на околната среда; 

− Предотвратяване на горски пожари, забрана за палене на стърнища и гори; 
− Рекултивация на съществуващо общинско депо, община Самуил, в землището 

на с. Самуил, местността „Метин Кулак“, чрез безвъзмездна финансова помощ 
осигурена от ПУДООС; 

− Осигуряване на съдове за събиране на биоразградими отпадъци; 
− Поддържане на актуална информация за околната среда в интернет 

страницата на общината; 
− Провеждане на екологични кампании; 
− Осигуряване на актуална предупредителна информация в случай на 

замърсяване на ОС; 
− Привличане на обществеността при вземането на решения по въпроси за ОС. 

 
Разделно събиране 
 

На 01.04.2013 г. между МУЛТИ ПАК – ПАРК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ 
АД и ОБЩИНА САМУИЛ, се сключи договор за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки на територията на община Самуил. 
 
Приложение № 1 

План за обхванато население, разполагане на контейнерен парк и честота на 
разделно събиране на отпадъци от опаковки за община Самуил и по целеви населени 
места на територията на общината. 
 
Приложение № 2 

Количествено-стойностна сметка на дейностите по разделно събиране на отпадъци 
от опаковки за системата на община Самуил и на територията на целеви населени 
места. 
 

На 23 август 2013 г., между „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и ОБЩИНА САМУИЛ, 
са сключени три договора за разделно събиране, съхраняване и предаването за 
предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на 
негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).  Разделно събиране, съхраняване 
и предаването за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или 
обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). 
Събиране, съхраняване и предаване за последващо оползотворяване и/или 
обезвреждане на излезли от употреба гуми (ИУГ).  

Със Заповед № 787 от 23 август 2013 г., на Кмета на община Самуил. На 
основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 112 от Закона за управление на 
отпадъците и задълженията на общините за поддържане чистотата на населените места 
и недопускане на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на територията на община 
Самуил. Кмета определя терени общинска собственост за съхранение на животински и 
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растителни отпадъци на територията на община Самуил по населените места както 
следва: 
 
№ Населено място Местонахождение Имот № Акт № 

1. с. Богданци 
Местността „Дюз 
екинлик“ 

019004 1434/11.02.2013г. 

2. с. Богомилци 
Местността 
„Куфалъ“ 

038001 1769/12.07.2013г. 

3. с. Владимировци 
„Депо за битови 
отпадъци 
(сметище)“ 

11449.32.34 1773/02.08.2013г. 

4. с. Голям извор 
Местността 
„Отсрещните 
ниви“ 

041449 1768/12.07.2013г. 

5. с. Голяма вода 
Местността 
„Лозята“ 

004003 1341/08.02.2013г. 

6. с. Желязковец 
Местността 
„Агова нива“ 

032012 1326/08.02.2013г. 

7. с. Здравец 
Местността 
„Караач корусу“ 

30630.161.26 697/12.12.2011г. 

8. с. Кривица 
Местността 
„Кьоклюк“ 

022003 1771/12.07.2013г. 

9. с. Кара Михал 
Местността „Под 
селото“ 

010035 1772/12.07.2013г. 

10. с. Ножарово 
Местността 
„Ясак“ 

022003 1157/02.05.2012г. 

11. с. Пчелина 
Местността 
„Коджа къшла“ 

032001 1786/21.08.2013г. 

12. с. Самуил 
Местността 
„Токат азъ“ 

000385 1371/08.02.2013г. 

13. с. Хърсово 
Местността 
„ТКЗС“ 

061001 1770/12.07.2013г. 

14. с. Хума 
Местността „Ески 
мезарлък“ 

000231 1451/12.02.2013г. 

 
На територията на община Самуил няма предприятия за събиране на вторични 

суровини. 
 
Обезвреждане на отпадъците   
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Всички генерирани твърди битови отпадъци от населението на община Самуил се 
предават на Регионално депо за не опасни отпадъци гр. Разград. 
 
Управление на дейностите по  отпадъците   
 

Органите за управление на отпадъците в общината са: 
− Кмет на община Самуил; 
− Общински съвет Самуил. 

 
Отговорни звена и лица за управлението на отпадъците в общинската 
администрация  
 
 Във връзка с чл. 19 от Закона за управление на отпадъците е издадена Заповед с 
която кмета възлага функциите си по чл. 15 от ЗООС и чл. 112, ал. 1 от ЗУО на 
кметовете на кметства в община Самуил. 

Институционалната рамка при управление на отпадъците в община Самуил е: 
− Отговорен ръководител – Заместник Кмет; 
− ОП „Самуил-2011“ – Управител; 
− Отговорен административен персонал – Директор на Дирекция „Общинска 

собственост регионално развитие и стопански дейности“; 
− Главен специалист „ Екология и опазване на околната среда“. 
През 2009 г. е създадено Регионално сдружение за управление на отпадъците – 

регион Разград, в което са включени общините Завет, Исперих,  Кубрат, Лозница, 
Разград, Самуил и Цар Калоян. 
 
Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА, отговорна за решаване на 
проблемите за отпадъците  
 
 Общинската комисия е постоянно оперативна структура към Общинския съвет на 
общината за координиране и подпомагане работата на общинската администрация по 
управление на отпадъците. 
 Всички въпроси, касаещи управлението на отпадъците на територията на общината 
се внасят за обсъждане от комисията. След дебатиране, изготвяне на становище и 
проект за Решение, обсъждания материал се внася за разглеждане на заседание на 
Общинския съвет. 
  
Местна нормативна уредба, имаща отношение към управление на 
отпадъците  
 
 На територията на община Самуил действат следните Наредби, приети от 
Общински съвет-Самуил, имаща отношение към управлението на отпадъците: 

− Наредба № 1 за опазване на обществения ред в населените места на община 
Самуил; 

− Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Самуил; 
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− Наредба № 9 за определяне на условията и реда за управление дейностите по 
отпадъците на територията на община Самуил; 

− Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Самуил; 

− Наредба № 17 за определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането, 
включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на битови, строителни, производствени и масово разпространени 
отпадъци на територията на община Самуил. 
 Въз основа на идентифицираните пропуски във въвеждането на националното 
законодателство и политика на местно ниво, се извършват измененията и допълненията 
в Наредбата по чл. 22 от ЗУО и Програмата по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗУО. 
 Като се вземат предвид избраните решения и набелязаните мерки за управление на 
отпадъците са определени задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между 
съществуващите звена, които се отразяват в наредбата и съответните правилници. 
Предвиждат се и задълженията на собствениците или наемателите на търговски обекти 
(магазини) и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или 
наематели), на еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания, 
произтичащи от националното законодателство – разделно събиране на масово 
разпространени и биоразградими отпадъци, негодни за употреба пневматични гуми, 
ИУМПС и др. 

В структурата на общинската администрация пряко с въпросите, свързани с 
опазването на околната среда е ангажиран един служител. Той е упълномощен да 
извършва и контролна дейност в общината. 

Актовете за замърсяване и неправомерно изхвърляне на отпадъци се съставят от 
упълномощени лица от общинската администрация. 

За изпълнение на новите задачи по ЗУО и настоящата програма има упълномощени 
със Заповед на Кмета на общината лица, които да контролират дейностите по 
управление на отпадъците на населените места в общината. 
 С настоящата програма се планират мерки за осигуряване на ефективното 
прилагане на законодателството на местно ниво:  

− Идентификация на лицата, образуващи големи количества отпадъци, подлежащи 
на специално регулиране – биоразградими отпадъци, опаковки и други видове масово 
разпространени отпадъци; 

− Периодични проверки за спазването на изискванията на националното и 
местното законодателство; 

− Прилагане на ефективни санкции и наказания в случай на неспазване на 
изискванията, с цел постигане на съответствие със законодателството; 

− Осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран персонал в 
общинската администрация; 

− Осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване и 
т.н.); 

− Въвеждане на информационни системи за събиране и обработка на данни; 
− Ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките. 
Кметът на общината съставя проект на текущ бюджет на местните дейности. 

Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и 
изравнителна субсидия. Собствените приходи включват местни данъци и местни 
неданъчни приходи. 
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Проектът на текущия бюджет е съставен на основата на: 
− Прогнозните разработки за местните приходи на общинската администрация, 

както и прогнозата на отдел „Местни данъци и такси” при община Самуил за данъчните 
приходи и такса битови отпадъци; 

− Приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, глоби, 
лихви и други неданъчни приходи; 

− Определените със Закона за държавния бюджет на Република България 
трансфери от Централния бюджет. 

Към средствата по Текущите разходи за местните дейности финансирани от 
собствени приходи може да се включи преходния остатък от предходната година. 

Текущите постъпления от дарения не се планират – всяка постъпила сума се 
отразява със заповед на кмета на общината по прихода и по видове разходи според 
волята на дарителя. 

При балансиране на местните дейности може да се планира резерв (размера се 
определя от общинския съвет при приемането на бюджета). 

Текущият бюджет за местните дейности се приема без дефицит. 
Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя 

приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за 
преструктуриране и/или намаляване на разходите. 
 

Общински съвет 
− Приема програми и наредби за управление на отпадъците; 
− Определя условията и реда за събиране, извозване и обезвреждане на 

отпадъците; 
− Третирането на отпадъци от временни строителни площадки при разрушаване и 

реконструкция на сгради; 
− Разделното събиране на опасните отпадъци от бита; 
− Събиране и използване на полезните компоненти от отпадъците. 
Към Общински съвет – Самуил има тричленна постоянна комисия по „Околна 

среда, селско, горско, водно стопанство“ занимаваща се с въпросите по екология и 
управление на отпадъците. С решение № 25.371 от 31.01.2006 г. е приета „Наредба за 
определяне условията и реда за управление дейностите по отпадъците на територията 
на община Самуил“. 
 
Оценка за съществуващото положение 
 

− До този момент ангажиментите на общината по управление на отпадъците се 
изчерпват с дейностите по частично събиране и извозване на отпадъците на село 
Самуил. Все още не е усъвършенствана системата, за да се постигне целта качествена 
услуга; 

− Организираното сметосъбиране обхваща едва 80% от населението на село 
Самуил. В останалите населени места в общината има само 40% организирано 
сметосъбиране; 

− Описанието на морфологичния състав на формираните отпадъци на територията 
на община Самуил, макар и относителен, показва висок процент на хартиени, 
пластмасови, стъклени, метални и дървени отпадъци – предпоставка за отделянето на 
полезните компоненти от общия поток с цел оползотворяване и рециклиране. 
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Организирането на разделно събиране ще създаде възможност за минимизиране на 
количеството формиран отпадък и значително ще облекчи както разходите за 
сметосъбиране така и разходите по депониране, поради по-малкия обем; 

− Селскостопанските отпадъци заемат голям дял от всички генерирани отпадъци 
на територията на общината. Необходимо е да се обмислят варианти за по-мащабно 
компостиране, освен домашно компостиране с цел оползотворяване на такъв тип 
отпадъци и преработка на компост; 

− Приходите от такса “Смет” покриват само една част от разходите по управление 
на дейността, поради което е необходимо да се търсят нови алтернативни решения за 
покриване на всички разходи; 

− На територията на общината има излезли от употреба МПС, както и някои групи 
опасни отпадъци напр. луминесцентни лампи, отпадъци от батерии и акумулатори, 
отработени масла, поради което е необходимо да се изберат места от Общински съвет, 
да се закупят контейнери за събирането им и да се стартира кампания за информиране 
на населението; 

− Сезонното изменение на някои характерни отпадъци допълнително утежнява 
обстановката. Зимен период – жар, сгурия – както не се изхвърлят правилно и 
повреждат съдовете за съхранение на отпадъците. Есенен период изключително голямо 
количество шума, растителни отпадъци и др.специфично формиращи се през сезоните 
и от личните стопанства, за които би могло да се намери ново конструктивно решение и 
за регламентирано съхраняване и оползотворяване; 

− На територията на общината липсва и пречиствателна станция за пречистване на 
отпадни битови и промишлени води; 

− Недостатъчен брой на ангажираните служители в общинска администрация по 
въпросите и проблемите в сферата на Управление на отпадъците; 

− Все още връзката гражданско общество и работа с обществеността не е с 
определени позиции и липсва план за работа. 
 

3. Проблеми и подходи за отстраняването им 
 

Анализът на съществуващото положение направи възможно извеждането на 
основните проблеми на община Самуил по отношение управлението на отпадъците. 
Формулирането на тези проблеми предоставя възможността да се планират задачите и 
да се подберат необходимите действия. 
 
Основни проблеми 
 

− Приходите от „Такса смет“ са недостатъчни за да покрият всички разходи на 
дейностите по отпадъците; 

− Недостатъчен брой на квалифицираните заети с дейностите по отпадъците; 
− Липсва подход за работа с обществеността. 
 

Подходи за постигане на целите – определяне на тактиката за 
решаване на проблемите 
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Ръководството на общинска администрация – Самуил се стреми за 
последователността на необходимите управленски решения с оглед постигане на 
съвременно управление на отпадъците. Очевидно е, че за постигане на целите в 
разглеждания период по една част от проблемите, изискващи по-малко финансови 
средства, ще се работи едновременно. По останалата част, свързана със значителни 
инвестиции, може да се работи само поетапно и ще се разчита на колаборация с други 
местни и чуждестранни фирми, организации и неправителствени организации, като 
подходите за решаване на проблемите са същите: 
 

За подобряване на организацията по сметосъбиране и сметоизвозване 
− Прилагане на съвременна многофункционална система за поетапно разширяване 

на централизираното сметосъбиране и сметоизвозване по оптимизирана транспортно-
комуникационна схема; 

− Оптимизиране честотата на събиране на отпадъците в зависимост от 
генерираните количества в обслужваните райони; 

− Въвеждане на олекотени, съвременни съдове за разделно събиране на 
отпадъците, съвместими със съвременна специализирана техника за извозването им. 

За намаляване количествата на генерираните отпадъци и рециклиране на 
отпадъците 

− Организиране на система за разделно събиране на отпадъците и оползотворяване 
на полезните компоненти като “вторични суровини” (метал, хартия, стъкло  и др.); 

− Отделяне на опасни и специфични отпадъци на обособени площадки (батерии, 
акумулатори, луминесцентни лампи, отработени моторни масла, излезли от употреба 
МПС, отпадъци от опаковки); 

− Разширяване на системата за компостиране на градински, животински и други 
органични отпадъци на мястото на получаването им; 

− Насочване вниманието на потребителите към продукти с екологически качества; 
− Няколкократна употреба и / или възможност за преработка и допълнително 

оползотворяване (примерно към преимуществено хартиени опаковки); 
− Въвеждане на икономически мерки за стимулиране на рециклирането и 

повторната употреба. 
За правно и финансово регулиране на управлението на отпадъците 
− Актуализиране на Наредба № 7 в съответствие с новия Закон за отпадъците 

ДВ.бр.86 от 2003 г. и подзаконовите нормативни уредби; 
− Въвеждане на диференцирани норми, тарифи и такси за отпадъците, съобразно 

вида и количеството на генерирането им по принципа „замърсителят плаща“; 
− Въвеждане на система от глоби и санкции за нарушаване на нормативните 

изисквания и разпоредби и упражняване на строг контрол по изпълнението им. 
За включване на обществеността в дейностите по управление на отпадъците 
− Пълна информация на обществеността и прозрачност на взетите решения; 
− Проучвания за общественото мнение и разговори с всички заинтересовани 

страни за мотивираното им участие в различни общински инициативи в процеса на 
вземането на управленски решения, изпълнението и контрола им; 

− Обучение и разяснителни действия с изпълнителите на основата на 
партньорския подход и взаимноизгодното сътрудничество. 
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1. Характеристика на почвените ресурси 
 

 
Фигура № 1. Почвеногеографски райони 
КРАЙДУНАВСКА ПОДЗОНА НА ЧЕРНОЗЕМИТЕ 
А1 Северозападна Крайдунавска провинция 
А2 Средна Крайдунавска провинция 
А3 Лудогорско-Добруджанска провинция 
А4 Добруджанско-Черноморска провинция 
ДУНАВСКОРАВНИННА И ХЪЛМИСТОПРЕДБАЛКАНСКА ПОДЗОНА НА 
СИВИТЕ ГОРСКИ ПОЧВИ 
Б1 Северозападна Дунавскоравнинна и Хълмистопредбалканска провинция 
Б2 Средна Дунавскоравнинна и Хълмистопредбалканска провинция 
Б3 Източна Дунавскоравнинна и Хълмистопредбалканска провинция 
Б4 Черноморска Дунавскоравнинна провинция 
ПРЕДБАЛКАНСКА ПОДЗОНА НА ПСЕВДОПОДОЛИСТИТЕ ПОЧВИ В 
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ 
В1 Западна Предбалканска провинция 
В2 Централна Предбалканска провинция 
В3 Източна Предбалканска провинция 
ЮЖНОБЪЛГАРСКА ПОДЗОНА НА КАНЕЛЕНИТЕ ГОРСКИ ПОЧВИ И 
СМОЛНИЦИТЕ 
Г1 Софийско-Краищенска провинция 
Г2 Средно Струмско-Осоговска провинция 
Г3 Предбалканска провинция 
Г4 Източна Старопланинска провинция 
Г5 Старопланинско-Черноморска провинция 
Г6 Средногорска провинция 
Г7 Тракийско-Тунджанска провинция 
Г8 Бургаско-Странджанско-Черноморска провинция 
ЮЖНОБЪЛГАРСКА ПОДЗОНА НА ПЛИТКИТЕ КАНЕЛЕНИ ГОРСКИ 
ПОЧВИ 
Д1 Струмско-Местенска провинция 
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Д2 Родопско-Странджанска провинция 
ПЛАНИНСКА ЗОНА, ПОЯС НА КАФЯВИТЕ ГОРСКИ ПОЧВИ 
Е1 Старопланинска провинция 
Е2 Витошко-Средногорска провинция 
Е3 Рило-Пиринска провинция 
Е4 Западно-Родопска провинция 
Е5 Осоговско-Огражденско-Беласишка провинция 
Ж ПОЯС НА ПЛАНИНСКОЛИВАДНИ ПОЧВИ 

 
Община Самуил е разположена в южната част на Лудогорието в Североизточна 

България върху площ от 250,133 км2. По-голямата част от територията лежи на 
Лудогорското плато, а по-малка част на Самуилските възвишения, от които 1 454 032 
дка са обработваеми земи, 45 243 дка гори 782 900 Ха мери, пасища и естествени 
ливади, 5 микроязовира с близо 3 676 000 м3 вода и др. 

Почвите в източната част на Дунавската равнина са разнообразни. От р. Дунав до 
Стара планина се редуват алвувиални почви с влаголюбива растителност, карбонатни, 
типични и излужени черноземни почви, а по-високите части от ридове и плата са заети 
със сиви горски почви. 

Почвата в общината е главно чернозем от следните видове: карбонатни, типични, 
излужени и деградирани. Хумустният слой е от 60 до 80 см. 

Карбонатните черноземи имат мощност на хумусния слой от 40 до 60 см и 
съдържат специфични образувания, така наречените карбонатни мицели. 

Типични черноземи формирани са върху разкъсана льосова основа, при по-
хълмист и по-дълбоко разчленен релеф. В морфологично отношение не се различават 
съществено от карбонатните черноземи с тази разлика, че карбонатните при тях се 
наблюдават във височинния интервал 25-60 см. Мощността на хумусния хоризонт е 50-
70 см. Поради идентичните свойства на типичните черноземи с тези на карбонатните те 
се обединяват в една обща агро-производствена група. 

Излужените черноземи са едни от най-плодородните. Това се дължи на техния 
тежък механичен състав и по-високата им водозадържаща способност. 

Деградиралите черноземи заемат по-малка площ. При тях хумусният хоризонт се 
отличава с кафявосив цвят с мощност 40-50 см. Характерно за черноземите е високото 
им плодородие, благоприятни физични, химични и биологични свойства и високото 
съдържание на азот в хумуса. От териториалното разположение на отделните почвени 
разновидности и техните агропроизводствени качества на територията на общината се 
очертават следните райони: 

− Район на черноземите: заема южната част на общината и включва землищата на 
селата Желязковец, Хума, Богомилци и част от Самуил. 

− Район на оподзолени черноземи: включва землището на селата Хърсово, Голяма 
вода, Кара Михал, Богданци и части от Ножарово. 

− Район на тъмносивите горски почви: включва землището на селата 
Владимировци, Здравец, Пчелина, Кривица, Голям извор и части от Самуил и 
Ножарово. В недалечно минало площите им са били покрити с добре развита смесена 
широколистна растителност с участието на габъра, цера, благуна, сребристата липа и 
полския клен. 
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2. Международно и национално законодателство в областта на 
опазване на почвите 

 
 Европейският парламент в Страсбург в края на 2007 година, разглежда и одобрява 
рамкова директива за опазване на почвите, която е част от стратегията за почвите. До 
този момент различни директиви регулираха европейското законодателство отнасящо 
се до почвите, като например директивите, отнасящи се до водата, отпадъците, 
химичните продукти. Целта на рамковата директива за почвите е да се въведе глобален 
самостоятелен подход към проблематиката на почвите.  
 Основните цели в директивата включват: 

− задължението да бъде идентифицирано и описано въздействието на редица 
секторни политики върху деградирането на почвите; 

− задължението за ползвателите на почвите да вземат предпазни мерки за 
опазването им; 

− идентификацията на рискови зони подлежащи на ерозия, слягане, засоляване и 
свлачища и подготвянето на национални мерки срещу тези процеси. 

Европейският парламент дефинира „замърсен терен“ като „терен на, които има 
потвърдено присъствие на опасни вещества върху или в почвата, причинено от човешка 
дейност в такава степен, че държавните членки смятат, че почвата представлява 
значителен риск за човешкото здраве или за околната среда“. 

В Европейския парламент е изработена и приета „Тематична стратегия за опазване 
на почвите“ (СОМ (2006) 0231), както и е направена Оценка на въздействието на 
Тематичната стратегия за опазване на почвите (SEC (2006) 0620). 

Приетата Директива за почвите е хармонизирана с Директивата за подземните води 
и Нитратната Директива. 

Преразгледани са Директивата за канализационните утайки и Директивата за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, и са синхронизирани с 
мерките за опазване на почвите и мерките предвидени наред с другото в Рамковата 
директива за водата и Директивата за отпадъците. 
 Според Европейския парламент чрез биологичното земеделие и агроекология могат 
да се постигнат добри резултати по опазване на педосферата (почвеният слой на 
Земята). 
 Отчетен е факта, че плодородната обработваема земя е постоянно намаляващ 
световен ресурс, и този факт изисква устойчиви земеделски практики, които запазват 
ценните качества на почвата. Неустойчивите земеделски практики могат да имат 
дълбоки неблагоприятни последици за почвите и течащите води нарушавайки 
чувствителния биохимичен баланс и биоразнообразието на почвата. Земеделието и 
лесовъдството играят решаваща роля за поддържането на качеството на почвата и 
възстановяването на нейните свойства. 
 Друга мярка е избягването на трайното запечатване на почви с висока екологична 
или продуктивна стойност като се полагат изкуствени повърхности във връзка с 
урбанизацията и строителството на инфраструктура особено в речните долини върху 
плодородна земеделска земя или в крайбрежните райони. 
 

Българска законова рамка 
 

Закон за опазване на околната среда: 
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• чл. 9 (ЗООС) предвижда интегриране на националната природо-защитна 
политика в секторните политики-транспорт, енергетика, туризъм, строителство, селско-
стопанство, образование, промишленост и други. Отговорността за това се поема от 
съответната администрация в това число и кметовете на общини. 

Компетентните органи съгласно ЗООС (чл. 10, ал. 1, т. 6 и ал. 2, т. 1) включват 
кметовете на общини. Според тези разпоредби общините са задължени да се грижат за 
опазване на околната среда на територията на общината, включително да предприемат 
мерки за борба опустиняването и деградацията на земите. 

• чл. 81-90 (ЗООС) Съществува задължение за извършване на екологична оценка 
на някои програми и планове. Общинските власти са задължени да подготвят и да 
приемат планове и програми, които могат да бъдат предмет на ЕО. Важно е да се знае, 
че изготвянето на плана/програмата трябва да става успоредно с извършването на ЕО. 
ЗООС урежда процедурата за ЕО в членовете 81-90 от ЗООС. Издадена е също така и 
Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове 
и програми (виж отделно описание на Наредба). 

• чл. 92-102 (ЗООС) ЗООС задължава големите инвестиционни проекти да бъдат 
подлагани на процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

• чл. 102-116 (ЕРА) уреждат процедура за издаване на разрешително, което е 
известно в ЕС като „разрешително Севезо“ – разрешително за експлоатация на 
съоръжения, в които се работи с опасни вещества, целта на което разрешително е да се 
предотвратят големи производствени аварии. ЗООС предвижда издаването на Наредба 
за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови 
и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система 
за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на 
последствията от тях (Наредба „Севезо“ за краткост), която трябва да разработи 
детайлите на процедурата за издаване на разрешително. 

България, като член на ЕС, транспонира Директивата за почвите в 
законодателството си чрез приетия в края на 2007 година Закон за почвите и 
подзаконовите му нормативни актове. 

Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от 
земеделски източници в уязвимите зони е разработена в изпълнение на изискванията на 
Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра 
на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ,бр. 87 от 24.10.2000 
г.; 
Правила за добри земеделски практики, разработени в изпълнение на изискванията на 
Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра 
на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 87 от 
24.10.2000 г. 
 

3. Деградация на почвите 
 

Ерозия на почвата – водоплощна ерозия и ветрова ерозия 
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 Ерозията на почвата е физично явление, свързано с отделяне и пренасяне на 
почвени частици чрез вятър, дъждовни и поливни води при протичане на поредица от 
естествени и/или антропогенни процеси. 
 Ерозията на почвата е един от най-сериозните глобални проблеми на природната 
среда. Оценките за средногодишните почвени загуби от ерозия са в границите от 0.005 
до 0.5t/ha в зависимост от наклона на склона при естествени природни условия и от 50 
до 500t/ha - при условия на обработваеми земи. 
 Ерозията на почвата се проявява в различни форми: (1) водна – площна 
(струйчеста и междуструйчеста); ровинна; ерозия при снеготопене; брегова ерозия в 
реки и езера; (2) ветрова; (3) иригационна; (4) следствие на дислокация и 
транслокация: при почвообработки; при подравняване на терена; при утъпкване и 
разравяне; (5) абразия; (6) свлачищни и наносни потоци; (7) вътрешна ерозия, 
предизвикана от подземни потоци. 
 Според официалните статистически данни на ИАОС: 

− около 70% от обработваемите земеделски земи в Северна и Южна България са 
подложени на водна ерозия, а 29% - на ветрова ерозия; 

− около 50% от напояваните земи са застрашени от ерозия; 
− оценката на действителния риск от водна ерозия показва риск от ерозия на 

повече от 5 тона /Ха/ годишно за 24% от обработваемите земи и 65% от овощните 
градини и лозята. Средногодишната интензивност на ерозията варира в зависимост от 
земеползването но може да надхвърли 12 тона /Ха/ годишно за овощни градини и лозя; 

− Средногодишната загуба от почвената ерозия е около 32 000 000 тона, 2/3 от 
които са загубите от обработваемите земи. 
 
Фактори оказващи влияние върху ерозията на почвата 
 

Факторите, които контролират проявяването и интензитета на водната ерозия на 
почвата са дъждовете, почвите, топографските особености на терена, видът на 
растителността и начинът на стопанско ползване на земята – климат, релеф, 
растителност. 
 Терминът “податливост на почвата към ерозиране” характеризира влиянието на 
почвата върху протичането на ерозионните процеси и се определя от минералния, 
химичния, механичния и агрегатния й състав, устойчивостта на почвената структура, 
съдържанието на органично вещество и хидравличната проводимост. Податливостта на 
ерозиране на почвата може да се определи чрез: 

− измервания на средно-годишното количество ерозирана почва от естествени 
дъждове при стационарни отточни площадки; 

− различни лабораторно определени показатели или индекси, изчислени на базата 
на основни физични и химични свойства на почвата. 
 
Противоерозионни практики 

 
 Това са мерките с почвозащитно и оттокорегулиращо действие за интегрирано 
опазване на почвите и водите, специфично за дадени почвено-климатични и 
топографски условия с цел: 

− осигуряване на защитна покривка на почвената повърхност от растителност или 
растителни остатъци в периодите с висока ерозионност на валежите и вятъра; 
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− повишаване на инфилтрационната способност на почвата; 
− поддържане и възстановяване на структурата на почвата; 
− повишаване на запасите от почвено органично вещество; 
− използване на машини и технологии за почвообработки с минимален натиск 

върху почвената повърхност. 
В България се разграничават три зони с континентален режим на дъждовете (с 

максимум на валежите през май-юни и минимум през август-септември), 
субсредиземноморски (максимум през ноември-декември и минимум през юли-август) 
и преходно-континентален (с два максимума през май и ноември и два минимума – 
през февруари и август). Над 60% територията на страната се характеризира със средно 
силна, силна и много силна ерозионност на дъждове над 600 МJmm/ha h. 

Разнообразието в релефа и климата предпоставя и голяма пъстрота на почвената 
покривка на страната. От общо 28 почвени картографски единици, установени на 
земната суша по класификацията на FAO – UNESCO – ISRIC, на територията на 
страната са разпространени 20. Поради големите относителни дялове на неустойчиви 
седименти, почвообразуващи скали и земи с наклон над 30, ерозираните и плитките 
почви обхващат 53.5% от територията на страната. Над 60% от територията на страната 
се характеризират със средно силна, силна и много силна податливост на почвите към 
ерозираност над 0.03 t ha h/ha MJ mm. С най-висока податливост към водна ерозия са 
плитките светлосиви (псевдоподзолисти) почви, следвани от плитките и ерозираните 
канелено-подзолисти (псевдоподзолисти) и жълтоземно-подзолистите почви, а към 
дефлация-плитките кафяви горски, излужени канелени горски и силно излужени до 
слабо оподзолени канелени горски почви, следвани от рендзините, псевдоподзолистите 
(сиви и канелено-подзолисти), глинесто-песъкливи до леко песъкливо-глинести и 
ерозираните сиви горски, излужени канелени и канелено-подзолисти почви. 

В резултат на тези параметри на природните фактори 62% от територията на 
страната са с потенциален риск от ерозия на повече от 10 t/ha y, а за останалите 
потенциалният риск превишава 10 t/ha y. Процентното разпределение на площната 
водна ерозия според вида на трайната покривка показва, че над ¼ от обработваемите 
земи (24% от нивите и 65% от трайните насаждения) са с риск от ерозиране на повече 
от 5 t/ha y. Над 55% от прогнозните годишни почвени загуби от водна ерозия в 
земеделските земи се формират в 9 области: Бургас (11.6%), Добрич (8.9%), София, 
Русе и Разград (по 5.6%), Велико Търново (5.3%), Ловеч, Силистра и Хасково (по 
4.6%). С най-висок риск от проява на площна водна ерозия на почвата са земеделските 
земи в области Бургас, Разград и Русе, със среден прогнозен интензитет от 12 до 15 t/ha 
y. 

 



 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 
капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Страница 71 от 84   

 
Фигура № 2. Почвеноерозионни райони 
Райони в равнините и хълмовете 
1 Неерозирани почви 
2 Слабо ерозирани почви 
3 Средно ерозирани почви 

Райони в планинските области 
4 Неерозирани почви под гори и високопланински пасища 
5 Средно и силно ерозирани почви 

 
Индикатори 

Промените в природните условия и различни човешки дейности (движещи сили) 
упражняват натиск върху компонентите на околната среда и променят техните качества 
(състояние). 
Движещи сили: 

• плътност на населението; 
• земеделие; 
• туризъм; 
• транспорт; 
• природни условия (климат, почви, топография). 

Натиск: 
• растителна покривка; 
• промени в климатичните условия. 

Състояние: 
• ерозия; 
• загуба на почва; 
• промяна в качеството на почвата. 

Въздействие – пряко: 
• промени в почвените функции; 
• замърсяване на повърхностни води. 

Въздействие – косвено: 
• промени в другите компоненти на околната среда; 
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• промени в екосистемите; 
• социални промени. 

Отклик (мерки за опазване на почвите от ерозия): 
• първични (политика за опазване на почвата от ерозия); 
• вторични (мерки за опазване на почвата от ерозия). 

Видове индикатори 
• за движещи сили: 

− начин на земеползване и управление на земите; 
− динамика на населението; 
− динамика на туризма; 
− валежи: сума, сезонно разпределение, честота на проливни валежи; 
− наклон на терена; 
− податливост на почвите към ерозиране. 

• за натиск: 
− трайна покривка – тип и промени; 
− площи без растителна покривка; 
− земеползване – тип и промени; 
− агроекосистеми – състояние; 
− брой тревопасни животни на единица площ; 
− валежи: сума, сезонно разпределение, честота на проливни валежи. 

• за състояние: 
− брой линейни ерозионни форми на единица площ; 
− площ засегната от ерозия; 
− интензитет на площната водна ерозия. 

• за пряко въздействие: 
− намалена мощност на хумусния слой на почвата; 
− намалени продуктивни водни запаси; 
− натоварване на водоеми и водни течения със седименти; 
− намалено производство на биомаса. 

• за косвено въздействие 
− намаляване на плътността и разпределение на населението; 
− промени в биоразнообразието; 
− опустиняване; 
− воден стрес; 
− отлагане на седименти. 
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Фигура № 3 
Степен на ерозионен риск Интензитет (t/ha/y) 
Слаб < 1,0 
Слаб до умерен 1,01 – 5,0 
Умерен 5,01 – 10,0 
Умерен до висок 10,01 – 20,0 
Висок 20,01 – 40,0 
Много висок > 40,01 
 

4. Мерки за предотвратяване на почвената ерозия в Община 
Самуил 
 

Мероприятията за защита на почвите от ерозия се разделят на организационно-
стопански, агротехнически и агролесомелиоративни. 

Организационно-стопански мероприятия 
Организационно-стопанските мероприятия за борба с ерозията обхващат 
противоерозионното земеустройство на територията, при което земеустройствения 
план се съобразява с необходимостта от намаляване на ерозионният ефект на вятъра. 

Границите и размерите на полетата се проектират и отлагат върху терена така, че 
да се намали дължината на участъците в посока еднаква, или сключваща малък ъгъл с 
посоката на основния ветрови поток. По възможност всички линейни съоръжения, 
които биха могли да представляват препятствие за ерозионноопасните ветрове 
(пътища, канали и др.) се разполагат в посока перпендикулярна на посоката, за която е 
установена най-висока честота на ерозионноопасният вятър. Културните видове се 
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разполагат на терени с различна степен на откритост в зависимост от тяхната 
ерозионоустойчивост. 
 

Агротехнически противоерозионни мероприятия и технологии 
 

Агротехническите мероприятия и технологии включват подходящи системи за 
обработка и системи на земеделие, целящи запазването на благоприятен състав на 
структурните агрегати в почвата. Структурната почва, в която преобладава агрегати с 
размери между 1 и 10 mm. е много по-устойчива на ерозия в сравнение с разпрашените 
или сбити почви. Структорното състояние от своя страна зависи от количеството и 
състава на хумуса от степента на наситеност на почвата с алкалоземни бази и др. По 
принцип всички мерки, които са насочени към опазване на благоприятната в 
агрономическо отношение структурност на почвата допринасят и за увеличаване на 
противоерозионната устойчивост. В застрашените от дефлация райони е целесъобразно 
извършването на минимални обработки на почвената повърхност. За обработка се 
използуват плугове и култиватори плоскорези, при които не става обръщане на 
повърхностния почвен слой. По-голямата част от тези почвообработващи оръдия 
разрохкват почвата на дълбочина 10-12 см, и оставят на повърхността повечето от 
растителните остатъци от предходната култура. В условията на България минималните 
обработки и обработките на почвата с плоскорези предизвикват намаление на добивите 
от основните земеделски култури  след непрекъснато прилагане в продължение на 
няколко години. Прилагането им трябва да става само в най-силно застрашените от 
ветрова ерозия райони, като и в тях периодично трябва да се извършва конвенционална 
отвална обработка на почвата. 

Много добър ефект за ограничаване на ветровата ерозия се постига при оставянето 
на растителните остатъци на полето през зимния период. Мулчът от растителни 
остатъци предпазва почвата от прекомерно изпарение и създава препятствия за 
движещите се от силата на вятъра почвени частици. За да действа ефективно против 
ветровата ерозия мулчът трябва да бъде поне частично свързан с почвената повърхност. 
На това изискване отговарят стърнищните остатъци, царевичните, слънчогледовите и 
тютюневите стъбла, целите растения от памук и др. Трябва да се има предвид, че 
мулчирането при почви с висока влажност на повърхностния слой създава затруднения 
за движението и ефективната последваща почвообработка. То се прилага с най-голям 
ефект при засушливи условия, или при леки по механичен състав и слабо свързани 
почви. 

Запазването на почвената повърхност във влажно състояние значително ограничава 
загубите от ветрова ерозия. Частиците на влажната почва са здраво свързани помежду 
си в резултат от силите на кохезията. В районите където е възможно напояване 
повърхността на почвата трябва да се поддържа достатъчно влажна през целия период 
на вегетацията. За терените, които не се напояват са подходящи повърхностните 
обработки с култиватори-плоскорези, които ограничават изпарението на вода от 
повърхностния почвен слой и го предпазват от прекомерно изсушаване.  
Мулчирането също играе важна роля за запазването на почвената влага. 

В някои страни, където ветровата ерозия нанася големи поражения върху 
обработваемите почви се прилага специална система на земеделие, предназначена за 
опазване на почвите от дефлация. Тя се състои в редуване на тесни ивици с окопни 
култури и култури със слята повърхност или култури със слята повърхност и черна угар 
(в районите с по-слабоинтензивно земеделие). Минималната ширина на ивиците трябва 
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да превишава средното разстояние, което частиците изминават при салтацията. За 
полузасушливите степни райони тази ширина е приета за около 70м. Един от 
недостатъците на системата за ивичесто земеделие е този, че в ивиците, заети от 
културата с по-висок противоерозионен ефект се натрупва почва, принесена от вятъра 
от съседната ивица от наветрената страна. С течение на годините терените придобиват 
вълнообразна повърхност, което затруднява обработката им. Този недостатък може да 
се избегне ако при всяка смяна на културите с известно застъпване се променят и 
границите на полетата. 
 

Агролесомелиоративни и лесомелиоративни мероприятия 
 

 Основното средство на лесомелиоративните методи за борба с ветровата ерозия са 
ветрозащитните пояси от дървесна растителност. Те се състоят от два до няколко реда 
дървета, засадени като ивици. За да оказват ефективна защита на територията на 
ветрова ерозия поясите се разполагат в система, като някои от тях са главни, а други – 
второстепенни. Главните горски пояси се разполагат в направление, перпендикулярно 
на посоката на основните ветрове. Второстепенните пояси се разполагат в зависимост 
от особенностите на терена. Освен основната си роля – да предпазват ландшафта от 
развитие на ветрова ерозия, ветрозащитните горски пояси подобряват водния режим на 
почвата и имат снегозадържащ ефект, чрез който косвено допринасят за предпазването 
на зимните посеви от повреди. 
 

5. Методи за регулиране на водния режим на почвите 
 

Методите за регулиране на водния режим на почвите се делят на: 
− агротехнически; 
− хидромелиоративни; 
− химични; 
− физични. 
Агротехническите мероприятия се свеждат до регулиране на изпарението на вода 

от почвената повърхност и от по-дълбоките хоризонти, увеличаване обема на водния 
запас в почвата, увеличаване на порьозността на почвата, влагоемността и 
водопропускливостта на почвения профил. Към тази категория се вписват и 
агромелиоративните мероприятия за отвеждане на излишните водни маси от 
подпочвените хоризонти или за отводняване на повърхностния почвен слой. 

Агротехническите и агромелиоративни мероприятия за отводняване на почвения 
профил имат временен характер и най-често не могат да се прилагат самостоятелно при 
дълбоко преовлажнени терени. Те обаче имат много добър ефект при повърхностно 
преовлажнени или при много тежки и плътни почви, при които не се установява 
постоянно преовлажняване с външни за терени води. Освен това са евтини и не 
изискват специална техника, оборудване и разработване на самастоятелни 
мелиоративни проекти. Такива мероприятия могат да бъдат: 

− Орган на тесни ивици по посока на наклона; 
− Профилиране на теренната повърхност. 

 
6. Дифузно и локално почвено замърсяване 
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Дифузното замърсяване на почвите се причинява предимно от атмосферни 
отлагания, неподходящи земеделски практики и управление на отпадъци и отпадъчни 
води. За проследяване на дифузното замърсяване на земеделските земи в страната се 
прилага методология на Еропейската Агенция по околна среда. Почвените проби от 
избрани пунктове – привързани към общоевропейската мрежа за наблюдение и контрол 
ЕМЕР, са изследвани и за съдържания на живак общ въглерод и някои органични 
съединения. Резултатите показват добро общо състояние на почвите в страната и 
инцидентна поява на превишения на пределно допустимите стойности. В 0.7% и 0.9% 
от резултатите за съответно повърхносния и подповърхностния почвен слой пределно 
допустимите концентрации са превишени над два пъти. 
 Резултатите от изпитванията на почвените проби показват превишаване на 
пределно допустимите концентрации (ПДК) в 10.8% от пробите от първата дълбочина 
и в 10.5% от пробите от втората дълбочина. Стойностите на ПДК са в зависимост от 
почвената реакция и са регламентирани в законодателството на страната. В някои 
пунктове са регистрирани превишения на ПДК на повече от един елемент. В едва 0.7% 
и 0.9% от резултатите, пределно допустимите концентрации са превишени над два 
пъти. Резултатите от изпитванията на почвените проби по показател живак не показват 
превишаване на пределно допустимите концентрации за вредни съдържания на форми 
на този химичен елемент. 
 

Таблица № 1. Процент от общия брой пунктове с установени превишения на ПДК 

 Cu,% Zn,% Pb,% Cd,% As,% Ni,% Cr,% 

Повърхностен слой 1.98 3.47 1.49 - 1.98 4.71 0.744 

Подповърхностен слой 1.24 4.22 0.99 0.248 1.73 4.46 1.24 

Източник: ИАОС, Национална система за мониторинг на почви 

Таблица № 2. Брой пунктове от Националната мрежа за почвен мониторинг с 
установени превишения на МДК в обработваеми земи, 2011 г. 

 Cu Zn Pb Cd As Ni Cr 

Повърхностен слой 5 1 1 - 4 1 2 

Подповърхностен слой 3 1 - - 3 1 2 

Източник: ИАОС, Национална система за мониторинг на почви, 2005-2011 г. 

Таблица № 3. Брой пунктове от Националната мрежа за почвен мониторинг с 
установени превишения на МДК в необработваеми земи(пасища и ливади), 2011 
г. 

 Cu Zn Pb Cd As Ni Cr 

Повърхностен слой 1 - 3 1 2 5 1 

Подповърхностен слой 1 - 3 1 1 5 1 

Източник: ИАОС, Национална система за мониторинг на почви, 2005-2011 г. 
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Пунктовете, в които е установено превишаване на пределно допустимите 
концентрации в повърхностния и подповърхностния почвен слой са показани на 
фигура № 4 и фигура № 5. 
 

 
Фигура № 4. Пунктове от Националната мрежа за почвен мониторинг с 
превишения на стойностите на ПДК в повърхностен почвен слой 

 
 Както се вижда на фигурата в района на община Самуил са констатирани леки 
превишения на ПДК за никел. 
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Фигура № 5. Пунктове от Националната мрежа за почвен мониторинг с 
превишения на стойностите на ПДК в подповърхностен почвен слой 

 
 В подповърхностния слой на почвата в района на община Самуил не са 
регистрирани стойности на тежки метали над ПДК. 

 
7. Мерки за ограничаване на дифузното и локално почвено 

замърсяване 
 

За ограничаване на това замърсяване на почвите община Самуил е предвидила: 
• Идентифициране на замърсените с отпадъци площи на територията на община 

Самуил чрез провеждане на анкета с кметовете на населените места. 
• Изготвяне план – график за почистване и рекултивация на замърсените с 

отпадъци площи. 
− Подобряване качествата на околната среда чрез позитивно влияние  
− върху почвата и въздуха с произведения органичен тор. 
− Получаване на екологично чиста продукция от градината и възстановяване на 

екоземеделието. 
− Ползване на компоста получен от отпадъците като органичен тор съхранил 

качествата на хранителните елементи, необходими за развитието на растенията. 
− Създаване възможност за домакинствата да управляват процеса на 

разграждане на биомасата за своя полза. 
− Изграждане навици у населението за оползотворяване и подобряване на 

разделно събиране на отпадъците. 
− Повишаване на екологичната култура на гражданите на с. Самуил, с. 

Желязковец, с. Владимировци, с. Ножарово. 
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− Намаляване разходите по събирането, извозването и депонирането на 
битовите отпадъци от бюджета на общината. 

• В предвидените съвместни дейности с НПО Община Самуил ще подготви 
разяснителна кампания за младите земеделски производители относно спазване на 
Правилата за добри земеделски практики и торенето с органични торове (оборски тор). 
 

8. Складове за съхранение на продукти за растителна защита – 
забранени или с изминал срок на годност 

 
 На територията на Република България има общо 81 централни склада в 
ремонтирани или специално изградени постройки отговарящи на изискванията за 
безопасно съхранение на опасни отпадъци, както и 96 площадки с ББ-кубове. Най-
голям е броят на изоставените складове в област Плевен (69 броя), област Стара Загора 
(52 броя) и София (48 броя). 
 

 
Фигура № 6. Съхранение на забранени и 
негодни за употреба пестициди, брой ББ 
кубове/складове 

Фигура № 7. Количества забранени и 
негодни за употреба пестициди, t 

 
В община Самуил няма обособена площадка за съхранение на залежалите 

растително-защитни фитофармацевтични препарати в ББ-кубове. На територията на с. 
Владимировци, община Самуил има един регламентиран склад за съхранение на 
забранени и негодни за употреба (с неизвестен произход) пестициди, така също и един 
нерегламентиран склад, който се намира в бившето ТКЗС-Владимировци. Общо 
количество опасни отпадъци  по експертна оценка са  22 тона.  Контролната дейност се 
извършва от РИОСВ-Русе, Гражданска защита-Разград, РСРЗ-Разград, КОС-Разград и 
др. 
 

Засоляване на почвите 
 

 Засоляването и алкализирането на почвите е свързано освен с природни причини и 
с антропогенни фактори. В повече от наблюдаваните пунктове се наблюдават сезонни 
изменения в съдържанието на водоразтворимите соли. Измиване на солите по 
дълбочина – през пролетния период и леко увеличаване – през есенния сезон. 
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 За подобряване на свойствата на почвата е необходимо провеждане на химическа 
мелиорация. 
 Засолените почви са типичен представител на почвите с неблагоприятен състав и 
свойства за развитие на растенията. Към тях се отнасят т.н солонци (същински засолени 
почви), чиято най-съществена педогенетична особеност е значителната концентрация 
на водноразтворими соли в почвения профил и т.н солонци (алкални почви, съдържащи 
и в по-малко количество хидролизно-алкалния нормален натриев карбонат (сода) и 
натрий в обменно състояние (над 20% от Т). В определени случаи условията на 
почвообразуване се комбинират така, че се създават предпоставки за едновременно 
протичане на солончаков и солонцов процес. В зависимост от съдържанието на 
обменен натрий почвите се делят на няколко групи, като почви съдържащи обменен 
натрий по-малко от 5% от сорбционния капацитет не се считат за солонцевати, тъй като 
натрият в посоченото количество не предизвиква пептизация на почвените колоиди. 
Следователно при характеризиране (оценка) и контрол на засолените почви е 
необходимо да се установи общата им солева концентрация и т.н степен на 
солонцеватост, т.е какво количество от сорбционния капацитет се пада на обменния 
натрий. 

 

 
Фигура № 8. Съдържание на обменен натрий 

 
На територията на община Самуил няма данни за засолени почви. 
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Фигура № 9. Вкисляване на почвите /стойности на рН/ 
 

На територията на община Самуил няма данни за вкислени почви.  
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Фигура № 10. Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите – 
Свлачища 

 
На територията на община Самуил няма данни за налични свлачищни процеси. 

 
9. Мерки и дейности, които предприема община Самуил за 

постигане изпълнението на целите на Конвенцията на Обединените 
Нации за борба с опустяването 
 

− Предприемане на интегриран подход по отношение на физическите, 
биологическите и социално-икономическите аспекти на процесите на опустиняване и 
сушата посредством прилагане на Националната стратегия и програмата за действие на 
местно ниво. 

− Укрепване на административен капацитет на общините с цел определяне на 
отговорности и дейности по координация и прилагане на мерки; 

− Сътрудничество между общините за противопоставяне на деградацията на 
земята; 

− Участие в регионални програми по предотвратяване на деградацията на земята; 
− Подпомагане процеса на обучение, повишаване на загрижеността и участието на 

обществеността. 
 

10. МЕРКИ „Биологично земеделие“  
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 Община Самуил предвижда провеждането на разяснителна кампания сред 
земеделските производители в района във връзка с основните им задължения: 

− Да се прилагат правила на биологичното производство (встъпвайки в период на 
преход към биологично производство, намирайки се в период на преход или преминал 
периода на преход) в съответствие с националното и европейското законодателство в 
областта на биологичното производство; 

− Да се използва и съхранява оборския тор от биологичното стопанство в 
съответствие с Правилата за добра земеделска практика; 

− Да се спазва минималният критерий за сеитбооборот; 
− Да не се отглеждат биологични зърнени, зърнено-фуражни или зеленчукови 

култури, при наклон по-голям от 60 , когато е налице значителен риск от възникване на 
почвена ерозия; 

− Да не разорават ливадите и пасищата, които имат важна природна стойност, за 
отглеждане на зърнени или зеленчукови култури или за засаждане на многогодишни 
култури; 

− Да не се унищожават съществуващи синори, отделни дървета или малки горски 
участъци; 

− Да се поддържа гъстота на животинските единици при пасищата, управлявани 
по биологичния метод на производство между 0.5 (0.1) – 1.5 ЖЕ / Ха, за да се избягва 
преизпасването и / или недоизпасването; 

− Да не се косят ливадите повече от три пъти годишно. 
 
Практически цели: 

− Поощряване въвеждането на устойчиви сеитбообръщения, които включват 
растителна покривка през зимата и бобови култури (бобови, соя, люцерна, детелина). 

− Подпомагане планирането на сеитбообръщение и изготвянето на баланси на 
хранителните вещества (в т.ч съхранението и използването на оборския тор). 

− Поощряване използването на сеитбообръщение, разработено в съответствие със 
специфичните критерии за контрол на почвената ерозия и за намаляване на загубата на 
биогени (особено нитрати). 
 

Контрол на почвената ерозия 
 
Практически цели: 

− Подпомагане на земеделски стопани и групи от земеделски производители при 
изпълнение на подходящи мерки за намаляване на риска от почвена водна и ветрова 
ерозия върху “компакти” блокове земя (т.е група от съседни парцели). 

− Намаляване на почвеното замърсяване. 
− Прекратяване на деградационните процеси в селскостопанските земи 

застрашени или засегнати от ерозия. 
− Принос към опазването, възстановяването и подобряване на почвеното 

плодородие и екологичните функции на почвения слой. 
 

Мерки при управлението на земеделските земи 
 

Участие на всички земеделски производители в: 
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• определяне на ерозионните проблеми в общината; 
• определяне на причините за тази ерозия; 
• избор на агрономически и технически мерки за контролиране на почвената 

ерозия от изброените по-долу: 
− разораването да се извършва по контуите; 
− поясно редуване на културите – поясите, широки 30-100 м. с редуващи се 

окопни и слятопокровни култури се разполагат напречно или контурно на склона за 
борба с водната ерозия и напречно на преобладаващите ветрове за да контролират 
ветровата ерозия. Експериментално е потвърдено, че чрез поясното редуване 
производствените разходи нарастват с 10-15% в резултат на непълния захват на 
машините по границите на поясите, увеличените празни ходове, частично незасетите 
площи и др. Ефектът от поясната обработка е многостранен и включва защита на 
почвите от ерозия, увеличаване на добивите, подобряване на условията в 
местообитанията на дивите животни и птици, намаляване риска от пожари и т.н; 

− буферни ивици – прокарват се напречно на склона на разстояние 20-80 м. в 
зависимост от наклона на терена, почвения тип и други фактори. Ширината на ивиците 
е около 8 м. Те не само защитават почвата от ерозия но затревените буферни ивици 
осигуряват много по-добри условия за местообитаване на различни диви животни и 
птици. В зависимост от разстоянието между тях и ширината им те заемат от 10-30% от 
обработваемата площ; 

− превръщането на обработваемите земи в пасища; 
− подобрителни мероприятия в пасищата – почистване на пасищата от 

камъни, храсти и друга вредна растителност, освен това може да се извърши частично 
засяване и подхранване на пасищата, което в някои райони носи реални приходи; 

− оттокоотвеждащи бразди – браздите се прокарват напречно на склона с 
известен наклон сеитба на слятопокровни култури. Разстоянието между тях е 20-40 м; 

− наорни тераси – изграждат се чрез 5-6 застъпващи се наоравания напречно 
на склона. Този подход се използва, когато наклонът на склона е по-голям от 12-13%; 

− засаждане на ветрови пояси (от подходящи дървета и храсти засаждани по 
определен ред в комбинация с бързо или бавно растящи сортове). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


