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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Опазването и укрепването на човешкото здраве  зависи не само от социално-

икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората 
живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-
здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или 
увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда. Това 
са както директните негативни въздействия, предизвикани от физични, химични и 
биологични агенти така и ефектите върху здравето, предизвикани от физически 
изградената и от психосоциалната среда. 

За първи път пътят към устойчиво развитие бе очертан през 1972 г., когато 
представители на 113 страни се събраха на Конференцията по околна среда в 
Стокхолм. Това бе последвано от редица международни инициативи, насочени към 
опазване на околната среда и човешкото здраве. 

В отговор на растящата загриженост за последиците за здравето от замърсяването 
на околната среда, през декември 1989 г. във Франкфурт, Германия, се проведе първата 
Европейска конференция на СЗО по околна среда и здраве, която събра министри и 
други отговорни служители от министерствата на здравеопазването и на околната среда 
от 29 европейски държави, както и от тогавашната Комисия на Европейските общности 
(понастоящем Европейска комисия). Конференцията единодушно одобри Европейска 
харта по околна среда и здраве, която разширява стратегията на СЗО „Здраве за всички“ 
по отношение на околната среда и представлява важна стъпка към съвместно 
разработване на обществена политика по околна среда и здраве. Хартата признава, че 
всеки човек има право на околна среда, благоприятстваща постигането на здраве и 
благосъстояние на най-високо равнище. Тя подчертава общата отговорност на лицата, 
обществените власти и икономическите сектори за опазването на околната среда и 
човешкото здраве и очертава принципите на обществената политика. 

През месец юни 1992 г. Конференцията по околната среда и развитието, състояла 
се в Рио де Жанейро, Бразилия, събра ръководителите и висшите служители на 179 
правителства и международни организации, както и редица представители на 
неправителствени организации. На този форум бе одобрен Дневен ред 21, 
представляващ план за начина за достигане на устойчиво развитие в социално и 
икономическо отношение и от гледна точка на околната среда за 21 век. 

Втората Европейска конференция по околна среда и здраве, провела се в Хелзинки, 
Финландия, през юни 1994 г., очерта като основен приоритет  разработването на 
национални планове за действие по околна среда и здраве.                                                
Основен ръководен документ за осъществяването на тази задача, бе приетият на този 
форум Европейски план за действие по околна среда и здраве. 

Разработването на НПДОСЗ в България започна с Решение № 298 на 
Министерския съвет от 13 юли 1995 г., което определя като водещи Министерството на 
здравеопазването и Министерството на околната среда. Решението възлага участието в 
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действията по околна среда и здраве и на Министерството на промишлеността, 
Министерството на финансите, Комитета по енергетика, Комитета по туризма, 
Комитета по горите, Министерството на териториалното развитие и строителството, 
Министерството на земеделието и хранителната промишленост, Министерството на 
транспорта, Министерството на икономическото развитие, Министерството на 
отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и 
социалните грижи.  

С Решение № 314 от 29 юни 1998 г. стартира изпълнението на Националния план. 
За времето между 1998-2006 г. бяха изпълнени 295 задачи. Бяха положени сериозни 
усилия за ограничаване замърсяването на околната среда и негативните въздействия 
върху човешкото здраве.  

За да се опази околната среда и човешкото здраве е необходимо тясно 
сътрудничество не само между секторите на здравеопазването и на околната среда, но и 
съгласувани усилия с ведомствата, които отговарят за дейности в областта на 
икономиката, нанасящи вреда на околната среда: енергетика, промишленост, селско 
стопанство, транспорт и т.н.. Всички тези институции трябва да бъдат дълбоко 
обвързани, както с опазването, така и с възстановяването на околната среда. 

На Третата Министерска Конференция по околна среда и здраве, състояла се в 
Лондон през месец юни 1999 г. бе поставено началото на едно мощно политическо 
движение в цяла Европа – движение за действия в партньорство за подобряване на 
околната среда и здравето. През периода от Хелзинки до Лондон 40 от 51 страни в 
Европейския регион на СЗО разработиха своите национални планове за действие по 
околна среда и здраве.  

На Четвъртата министерска конференция по околна среда и здраве, провела се в 
Будапеща през 2004 г., министрите на здравеопазването и на околната среда на Европа 
приеха Европейски план за действие по детско здраве и околна среда. В него се 
подчертава загрижеността на министрите за последствията, които оказват  
нездравословните  условия на живот върху здравето на децата.  

Отбелязва се с тревога, че в региона на Европа, съгласно направеното от СЗО 
проучване, около една трета от заболяванията сред деца на възраст от 0 до 18 години 
може да се обясни с нездравословни условия на живот в дома и в обществото, което 
води до значителни социални и икономически разходи. 

  Във връзка с това, ЕПДДЗОС формулира  четири приоритетни цели за Европа: 

1. Предотвратяване и значително  намаляване на заболеваемостта и смъртността 
сред децата, вследствие на стомашно-чревни заболявания  чрез гарантиране 
изпълнението на мерки за улесняване на достъпа до надеждни и гарантирани водни 
източници и подходяща хигиена за всички деца.  

2. Предотвратяване и значително намаляване на последствията за здравето на 
децата, вследствие пътни произшествия, инциденти в дома и др. вкл. намаляване на 
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заболяванията поради липса на достатъчно и на подходяща физическа активност сред 
децата.   

3. Предотвратяване и ограничаване на респираторните заболявания, дължащи се на 
замърсяването на атмосферния въздух и въздуха в помещенията, вкл. пасивното 
тютюнопушене. 

4. Намаляване на риска от заболявания или увреждания, причинени от излагане на 
въздействието на опасни химични вещества и препарати (например тежки метали), 
физически фактори (например силен шум), биологични агенти и вредни условия на 
работа през бременността, детството и юношеството. 

Действията за постигане на приетите приоритетни цели са  групирани в шест 
категории: 

− Промени в съществуващото законодателство. 
− Разработване и прилагане на образователни програми. 
− Въвличане в процеса „детско здраве-околна среда“ на доставчиците на 

медицински услуги и  образователния сектор. 
− Изграждане и обогатяване на  знанията за въздействието на факторите на 

околната среда върху детския организъм чрез изследователска дейност. 
− Мониторинг на експозицията на детския организъм със замърсители на околната 

среда. 
− Подобряване на предлаганите услуги и инфраструктура. 
На конференцията министрите поеха ангажимент да разработят  Национални 

планове за действие по детско здраве и  околна среда като гарантират, че ще използват 
възможно най-добре съществуващите програми, каквито са  Националните планове за 
действие по околна среда и здраве.  

В изпълнение на поетите ангажименти на заседание през месец март 2005 г. 
Междуведомственият съвет за управление на изпълнението на НПДОСЗ взе решение за 
неговото актуализиране и разработване на раздел „Детско здраве-околна среда“ към 
него. 

На дългосрочна политика за укрепване здравето на нацията и устойчивото 
развитие на страната. Неговата основна цел е намаляване и предотвратяване риска за 
здравето на населението в резултат на въздействието на факторите на околната среда. 

ОПДОСЗ е един реалистичен план представляващ ефективен инструмент, чрез 
който Община Самуил  се приобщава към политиката и действията на НПДОСЗ. 

В следващите няколко страници ще бъдат изложени приоритетите в политиката за 
опазване на околната среда в Община Самуил. 
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ЧАСТ I – ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА „ОКОЛНА 
СРЕДА-ЗДРАВЕ“ 

 

1. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

ЦЕЛИ: 

− Да се развият и подобрят механизмите, които гарантират, че решенията и 
дългосрочното стратегическо планиране, влияещи върху околната среда, а чрез нея и 
върху здравето ще бъдат вземани при пълно отчитане на възможните последици за 
околната среда и здравето, в съответствие с изискванията на устойчивото развитие. 

− Чрез подобен механизъм да се гарантира решенията относно икономическото 
развитие на местно равнище да се вземат с пълно познаване на техните последици за 
околната среда, потенциалните последици за здравето и консултации, не само с 
местните власти и заинтересованите финансово от предлаганото развитие, но и с 
населението, което ще бъде засегнато от положителните или отрицателните резултати 
от решението. 

ОСНОВА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

В съответствие с дефиницията на Световната здравна организация “околна среда-
здраве” в широк смисъл означава тези аспекти от човешкото здраве, заболявания и 
увреждания, които са предизвикани или повлияни от фактори на околната среда. Тъй 
като въздействието на околната среда върху здравето е значително, контролът върху 
качеството на околната среда е една от основните задачи на общественото 
здравеопазване. Усилията за осигуряване на чист въздух, безопасни храни и питейна 
вода, контрол и елиминиране на заразните болести, допринасят значително за 
подобряване здравето на обществото.   

Комплексният характер на проблема “околна среда-здраве” изисква действията по 
решаването на проблема да се предприемат не само от ведомствата, отговорни за 
здравеопазването и околната среда, а и от всички, пряко или косвено влияещи върху 
състоянието на околната среда. Принципът на споделените отговорности и 
междусекторно сътрудничество са основата на ефективната защита на здравето и 
околната среда. 

Политиката по опазване на общественото здраве, свързано с качеството на 
околната среда се ръководи от заместник министър на здравеопазването, от главния 
държавен здравен инспектор на Република България и от дирекция „Обществено 
здраве“ на Министерството на здравеопазването, като се осъществява от националните 
центрове и всички РИОКОЗ в страната. 

 Политиката по превантивния и текущ контрол на качеството на околната среда 
се определя и координира от МОСВ.        
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 Финансирането на действията от ОПДОСЗ се извършва със средства на 
съответните ведомства, чрез разработване на платени от финансиращи наши и 
международни организации проекти, от фондовете на Европейския съюз. 

ПРИОРИТЕТИ 

Укрепване и усъвършенстване на междусекторното сътрудничество при 
провеждането на политиката по околна среда и здраве. Опазването на околната среда и 
на здравето да стане основен принцип при разработването на програми за развитие във 
всички сектори на икономиката. 

Развитие, укрепване и разширяване на условията за активно участие на 
обществеността в процеса на вземане на решения по въпроси, касаещи околната среда и 
здравето. 

 
Фигура 1. Интегриран подход в управлението на процесите „околна среда и здраве“ 

 
2. ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА – ЗДРАВЕ 

 
2.1. Информационни системи 

ЦЕЛИ  
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− Да се увеличи обема и набора от данни, характеризиращи  факторите на 
околната среда, влияещи върху човешкото здраве  

− Да се повиши използваемостта на данните чрез свеждането им до нивото на най-
малката подходяща географска или административна единица; 

− Да се въведат специфични показатели за взаимовръзка „здраве - околна среда“, 
като основа за дефиниране на приоритети за действие и отчитане на резултатите. 

ОСНОВА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Установяването на връзка между здравните показатели с данни за експозицията на 
вредности на околната и трудовата среда е съществен инструмент за управление на 
въздействието на околната среда върху здравето. Показателите (индикаторите) за 
взаимовръзката здраве-околна среда са основа за идентифициране на здравните 
проблеми, предизвикани  от въздействието на околната среда. 

Основен елемент в информационните системи е получаването на адекватна 
информация за всяко звено от веригата “околна среда и здраве”. Тази информация има 
отношение, както към прогнозиране на здравните последици, така и при 
идентифициране на източниците и техния принос към общата експозиция на отделните 
фактори. 

ПРИОРИТЕТИ 

Осъвременяване и подобряване процеса на управление по околна среда и здраве. 

Усъвършенстване на подходите за установяване на връзката между замърсяването 
на околната среда и здравния статус на населението.  

Осигуряване на своевременна и достоверна информация за състоянието на 
околната среда и здравето на населението в рамките на общината. 

2.2. Оценка на въздействието на факторите на околната среда и риска за 
здравето на населението 

ЦЕЛ  

Да се осигурят условия за ефективно прилагане на методите за идентифициране и 
оценка на обусловените от околната среда рискове за здравето. 

ОСНОВА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Оценката на риска за здравето на населението е съществен елемент в управлението 
на околната среда и важно условие за правилно приоритизиране на  действията за 
нейното оздравяване. 

Недостатъчната информация за вида и нивото на замърсителите в околната среда и 
за експозицията на населението на рискови фактори за човешкото здраве, както и 
сложността на взаимодействията при комбинирано въздействие на вредни фактори, 
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затрудняват общата оценка на риска в областта “околна среда  - здраве”. Все още не се 
прави анализът “разходи - полза”. 

Трудности съществуват и при оценката на риска от въздействието на факторите на 
околната среда върху уязвимите групи от населението - деца, възрастни, бременни, 
хронично болни, лица с ниски доходи. 

ПРИОРИТЕТИ 

Повишаване знанията и уменията на специалистите от РИОКОЗ в извършването на 
оценка на въздействието на факторите на околната среда върху здравето, вкл. оценка на 
здравния риск. 

Утвърждаване на оценката на въздействията върху здравето като инструмент за 
вземане на управленски решения, както в системата на Министерството на 
здравеопазването и Министерството на околната среда и водите, така и в останалите 
правителствени сектори и от регионалните и локални структури на управлението. 

2.3. Мерки за контрол 

ЦЕЛИ  

− Да се осигурят условия за ефективно прилагане на механизмите и 
инструментите за контрол, упражняван от различните ведомства. 

− Да се прилагат мерки за контрол върху отделни дейности въз основа на 
обективно оценяване на  риска за околната среда и здравето. 

ОСНОВА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по компоненти на 
средата и фактори. Работи се с разбирането, че превантивната дейност е основният 
фактор за минимизиране на отрицателните въздействия върху околната среда и върху 
човешкото здраве. Съществуващата нормативна база, механизмът за координация на 
контрола, извършван от различните институции, професионалната подготовка и 
материално-техническа база все още не дават възможност за провеждане на комплексен 
контрол върху замърсителите на околната среда, позволяващ предотвратяването на 
потенциални здравни проблеми. 

Условие за провеждане на ефективен контрол върху качеството на околната среда, 
освен комплексните разрешителни са и издадените разрешителни за водовземане и 
ползване на воден обект по Закона за водите, включително и разрешителните, издавани 
по реда на други екологични закони. 

Друго средство за ограничаване на замърсяването на околната среда и защита на 
здравето на населението, е задължението на операторите по Закона за отговорността за 
предотвратяване и отстраняване на екологичните щети да планират и изпълняват 
превантивни и оздравителни мерки за възможни случаи на непосредствена заплаха за 
екологични щети и на причинени екологични щети. При неизвестен извършител 
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оздравителните мерки се възлагат за изпълнение от областните управители. 
Съответните РИОСВ и Басейнови дирекции извършват контрол по изпълнението на 
мерките в рамките на своите компетенции. 

ПРИОРИТЕТИ 

Осигуряване на условия за провеждане на ефективен комплексен контрол върху 
качеството на околната среда. 

Децентрализиране на контрола върху замърсяването на околната среда. 

Въвеждане на по-строги от утвърдените норми за допустими емисии на отделни 
обекти и дейности, както и за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух в 
районите с утежнена екологична обстановка и тези с рекреационни, туристически и 
курортни функции. 

Изграждане на системи за собствени непрекъснати измервания на емисиите в 
предприятията-замърсители.  

Създаване и поддържане на информационна база данни на действащите 
производствени обекти с потенциално опасни производства, източници на замърсяване, 
които не отговарят на съвременните норми (стандарти) за качество на околната среда. 

2.4. Икономически и административни регулатори 

ЦЕЛИ  

− Да се подобри функционирането на пазарните и административни механизми в 
частния и обществения сектор, така че да отчитат стойността на  здравето и околната 
среда, а цените да отразяват пълните разходи на обществото за производство и 
потребление, вкл. разходите за околна среда и здраве. 

− Да се насърчат, посредством финансови стимули, инвестициите в дейности по 
околна среда и здраве. 

ОСНОВА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

В страната се прилага система от административни и икономически мерки за 
регулиране екологичното поведение на стопанските субекти и населението. 
Съществено значение за формиране на правилно екологично поведение на стопанските 
субекти оказва разумният баланс между командно - административните и пазарно-
ориентираните икономическите регулатори. 

За опазване и възстановяване на околната среда годишно се изразходват 
значителни средства, които се осигуряват основно от: държавния бюджет, общинските 
бюджети, собствени средства на стопанските субекти, банкови кредити, външни 
източници. Независимо, че абсолютният обем на екологичните разходи нараства, то 
делът им от брутния вътрешен продукт е по-малък от 2%. Изразходваните суми се 
насочват предимно за опазване на водите, въздуха, възстановяване на почвата и 
управление на отпадъците. 
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Основните приходоизточници са изплатените санкции, такси и глоби, които по 
своята същност са икономически регулатори за екологично поведение на стопанските 
субекти и населението. Чрез санкциите се реализира един от основните принципи 
“замърсителят плаща”.  

Сред икономическите регулатори с висока ефективност са ценовите мерки, 
посредством които се поощрява или поддържа определено пазарно поведение. 
Освобождаването и повишаването цените на енергоносителите и електроенергията 
допринасят за спад на електропотреблението, респективно емисиите на вредните 
вещества, като се стимулират енергоспестяващите производства. 

Общините, от своя страна,  са отговорни по Оперативна програма „Околна среда“ 
за реализиране на инфраструктурни проекти в областта на водите, касаещи 
приоритетно изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и Градски 
пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места над 2000 е. ж. 

Въведените и приложени мерки за въздействие върху екологичното поведение на 
стопанските субекти могат да бъдат ефективни при определено социално поведение, 
което да осигури благоприятна и здравословна околна среда. 

Прилагането на  система за анализ на “разходите и ползите” за околната среда и 
здравето, биха осигурили оптимизиране на насочването и ефективното 
оползотворяване на съществуващите средства. 

За дейности, свързани с опазване на здравето и на околната среда не се прилагат в 
достатъчна степен и данъчни облекчения. 

ПРИОРИТЕТИ 

Развитие и усъвършенстване на системата от икономически мерки, осигуряващи 
пазарни решения, които благоприятстват опазването и подобряването на околната 
среда и  човешкото здраве. 

2.5. Регионални структури на министерството на здравеопазването и 
министерството на околната среда и водите 

ЦЕЛ  

− Да се укрепят на национално, регионално и местно равнище службите на МЗ и 
МОСВ за изпълнение на политиката за контрол, ограничаване и предотвратяване на 
негативните въздействия  на факторите на околната среда върху здравето и където е 
възможно, промоция на благоприятните за човешкото здраве и благополучие фактор. 

− Да се осигури образование и квалификация на всички равнища, с цел създаване 
на кадри и екипи от професионалисти по околна среда и здраве, които да отговарят за 
управлението и изпълнението на програмите за подобряване  здравето на населението, 
свързано с фактори на околната среда.        

ОСНОВА ЗА ДЕЙСТВИЕ 
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Сътрудничеството между Министерството на здравеопазването и Министерството 
на околната среда и водите е от основно значение за правилното определяне и 
провеждане на политиката по околна среда и здраве. 

Националните центрове на Министерство на здравеопазването - Националния 
център по опазване на общественото здраве, Националния център по радиобиология и 
радиационна защита, Националния център по заразни и паразитни болести и 
Изпълнителната агенция по околна среда към Министерство на околната среда и 
водите осъществяват научно-изследователска, методична, експертна, учебна и 
консултативна дейност в областта на околната среда и здравето, а НЦРРЗ и контролна 
дейност. 

Службите, които осъществяват националната политика по околна среда и здраве на 
регионално ниво са 28-те Регионални инспекции за опазване и контрол на 
общественото здраве, разположени в областните градове на страната, 16-те Регионални 
инспекции по околната среда и водите, 4-те  Басейнови дирекции и 3-те Национални 
парка. 

Новите социално-икономически реалности наложиха реорганизация на структурите 
и овладяването на нови знания и умения от специалистите, работещи в областта 
“околна среда и здраве”. Важно условие за по-нататъшното развитие на регионалните 
структури е подкрепата на едно съвременно законодателство, хармонизирано с правото 
на Европейския съюз, висококомпетентни специалисти, адекватна на изискванията 
материално-техническа база.  

За да посрещнат новите предизвикателства, в МЗ и МОСВ и в техните  регионални 
структури  през последните 2-3 години бяха извършени редица структурни промени, 
беше извършена значителна по обем дейност за укрепване административния  
капацитет и усъвършенстване на материално-техническата им база. 

ПРИОРИТЕТИ 

Финансово, техническо и кадрово укрепване на  РИОКОЗ, РИОСВ и регионалните 
звена на ИАОС – регионални лаборатории. 

Укрепване и разширяване ролята на общините при провеждането на политиката по 
околна среда и здраве. 

2.6. Информиране, здравно екологично възпитание и участие на 
обществеността 

ЦЕЛИ 

− Да се осигурят условия за по-широко и по-активно участие на обществеността в 
най-ранния етап на планиране по околна среда и здраве, определяне на приоритетите и 
изпълнението на програмите. Участието да се основава на принципите на откритост и 
партньорство. 
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− Да се усъвършенства и разшири практиката на предоставяне на обществеността 
на  необходимите знания по околна среда и здраве, посредством ефективни програми за 
здравно образование, както и по-нататъшно  развитие  на лесно достъпни източници на 
информация , така че обществеността да стане активен и ефективен участник в 
планирането и изпълнението на програмите.       

ОСНОВА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

През 2003 г. бе изготвена и утвърдена от министъра на околната среда и водите 
„Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените 
алармени прагове и показатели“, която регламентира реда и начините за предоставяне 
информация на населението при превишаване на установените с Наредба № 9 за норми 
за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух 
(ДВ, бр.46/1999 г.). Съгласно изискванията й, министърът на околната среда и водите, е 
утвърдил списък на ведомствата, организациите и средствата за масово осведомяване, 
които трябва да бъдат уведомявани от ИАОС и РИОСВ в случай на превишаване на 
установените алармени прагове и показатели, не по-късно от 60 минути от момента на 
отчитане на третата надпрагова средночасова концентрация на серен или азотен 
диоксид в атмосферния въздух.  

Информацията, която се изпраща на ведомствата, организациите и средствата за 
масово осведомяване в случаите на превишаване на установените алармени прагове и 
показатели дава възможност за своевременно уведомяване на населението, а също така 
съдържа и информация за: дата и час на събитието, прогноза относно очаквано 
изменение в нивото на замърсяване /подобряване, стабилизиране или влошаване/, 
причини за превишаване и очаквани промени, засегната географска област, 
продължителност, чувствителни групи от населението, вкл. такива с потенциална 
чувствителност към събитието /деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или 
хронични белодробни заболявания/, както и предпазни мерки, които следва да бъдат 
предприети от засегнатите чувствителни групи от населението. 

Ежегодно в ИАОС/МОСВ се изготвят Годишен бюлетин и тримесечни бюлетини за 
състоянието на околната среда. В раздел „Качество на атмосферния въздух” на 
бюлетините оценката на качеството на атмосферния въздух в страната е изготвена за 
основните контролирани показатели, характеризиращи качеството на атмосферния 
въздух – прах, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид, тежки метали, 
озон, въглероден оксид, както и за други специфични замърсители, съгласно Закона за 
чистотата на атмосферния въздух. 

Информацията за нивата на контролираните атмосферни замърсители е 
представена по населени места, пунктове за мониторинг, райони за оценка и 
управление на КАВ.  

Достъпът до Бюлетините  на ИАОС/МОСВ за състоянието на околната среда е 
свободен за всички заинтересовани физически и юридически лица. Освен на хартиен 
носител бюлетините се публикуват и на интернет страницата на ИАОС (http://nfp-



 

 

 

 

 

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

 

Страница 14 от 32 

bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/bulletins.html). На същата страница се публикуват и 
ежедневните бюлетини за качеството на атмосферния въздух в страната, които се 
изготвят от ИАОС. 

Състоянието на околната среда и свързаните с него здравни проблеми винаги са 
привличали интереса на обществеността. През последните години тя започна все по-
активно да участва в процесите на планиране, вземане на решения и изпълнението на 
политиката по отношение на околната среда и здравето. За да се осигури ефективно 
участие на обществото в тези процеси са необходими: 

− добра информираност и здравно възпитание на обществеността, чрез интеграция 
и координация между МЗ, МОСВ и техните регионални структури, които да действат 
единно,  на принципа на споделената отговорност; 

− съблюдаване правото на достоверно и своевременно информиране на местната 
общественост, обществените групи, неправителствените организации, средствата за 
масова информация и осъществяване на обратна връзка. 

През последните години сме свидетели на интензивно въвеждане на  нови 
технологии, съоръжения и обекти, дори битови уреди, източници на вредни фактори на 
средата, за които населението има оскъдна информация и изпитва с право определен 
страх за здравето си. Такива са мобилната комуникация, енергетиката, компютърните 
технологии, новите електронни системи за борба против кражби, системи за свръзка и 
т.н.   

Само компетентната и добре информирана общественост може да се превърне във 
важен инструмент в процесите на управление в областта на опазването на околната 
среда и здравето на населението.  

ПРИОРИТЕТИ 

Осигуряване на условия за ефективно прилагане на законодателството в областта 
на правото на обществото на информация, за прозрачността на интересите и за 
равнопоставения достъп до информация. 

Развитие на правните инструменти и други средства за осигуряване на 
общественото участие в процеса на вземане на решения за околната среда и здравето. 

Изграждане на постоянно действащи механизми за предоставяне на информация по 
“околна среда-здраве” на средствата за масово осведомяване. 
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ЧАСТ II – АНАЛИЗ НА СРЕДАТА И ТЕНДЕНЦИИТЕ 
 

1. СРЕДА 
 

1.1. Природогеографски и териториално административни данни 

Община Самуил е разположена в североизточната част на Република България. 
Съгласно административно-териториалното делене на страната общината заема 
източната част на област Разград. Територията й е 250 000 дка. Граничи с две области и 
е разположена в съседство със следните общини: Разград, Исперих, Лозница, Хитрино, 
Венец. 

Релефът е разнообразен – на места равнинен, на други с преобладаващ хълмист 
характер. Не предпазва нахлуването на въздушни маси. Общинският център – с. 
Самуил е разположен върху Самоиловските възвишения, с височина 600м над морското 
равнище. Според климатичното райониране на Република България, Община Самуил 
попада в обсега на лудогорско-добруджанската подобласт. Климатът е умерено 
континентален и притежава всички типични характеристики. Средноденонощната 
годишна температура на въздуха е 10-12°С. Средномесечната максимална температура 
е през месец юли, а средната минимална температура е януарска. От агро-климатична 
гледна точка 1особено ценен е периодът със средни денонощни температури от 15.04 – 
15.10. Продължителността на отоплителния период е от 180-200 дни. Средногодишната 
сума на валежите е 67.4мм/м2. Максимални са валежите през пролетно-летния период и 
есенния период. На територията на община Самуил са разположени 14 населени места, 
както следва: с. Пчелина, с. Здравец, с. Владимировци, с. Ножарово, с. Богданци, с. 
Кара Михал, с. Голяма вода, с. Хърсово, с. Голям извор, с. Самуил, с. Желязковец, с. 
Хума, с. Богомилци, с. Кривица. Населението на Община Самуил е около 10 000 души 
и съставлява 5.7% от населението на област Разград, в състава и влизат три етнически 
групи 75% турци, 14% българи, 11% роми. 

1.2. Екологични и технически данни   

Състоянието на компонентите на околната среда във всяко населено място се следи 
от РИОСВ – гр. Русе, която е териториално поделение на МОСВ. Към общината няма 
изграден екологичен съвет по околната среда. В структурата на общинската 
администрация няма отделен сектор “Екология” поради липса на квалифицирани кадри 
и професионалисти по околна среда, а само специалист отговарящ за опазването на 
приетите нормативни документи в областта на опазването на околната среда. Ежегодно 
в общинския бюджет се заделят и утвърждават от Общинския съвет средства за 
екологични обекти и сметопочистване. Общинското ръководство разработва проекти и 
участва в конкурси за привличане на външни инвестиции в областта на околната среда. 

1.3. Качество на водата  

Състояние на водите за питейно – битови нужди 
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За периода 2007–2012 г. се очертават следните зони на водоснабдяване с трайно 
съдържание на нитрати в община Самуил: 

2007 г. зона „Самуил“ – средно около 100 мг/л; 

Зона „Голяма вода“ – само в селата Голяма вода, Кара Михал, Ножарево и 
Владимировци нитратите са около 60 мг/л; 

2008 г. зона „Самуил“ –  село Самуил средно около 100 мг/л; 

Зона „Голяма вода“ – само в селата Кара Михал, Ножарево и Богданци нитратите са 
около 60 мг/л; 

2009 г. зона „Самуил“ –  село Самуил средно около 100 мг/л; 

Зона „Голяма вода“ –  около 60 мг/л; 

2010 г. зона „Самуил“ –  село Самуил средно около 100 мг/л; 

Зона „Голяма вода“ – само в селата Голяма вода, Ножарево и Богданци нитратите са 
около 55 -100 мг/л; 

2011 г. зона „Самуил“ –  селата Самуил, Богомилци, и Голям извор около 100 
мг/л; 

Зона „Голяма вода“ – само в селата Голяма вода, Бърдокава и Кара Михал нитратите са 
от 52 - 91 мг/л; 

2012 г. зона „Самуил“ –  село Самуил средно около 52-71 мг/л; 

Зона „Голяма вода“ –  селата Кара Михал и Бърдоква нитратите са около 52 – 71 мг/л; 

От контролираните 3 местни чешми в селата Самуил, Хърсово и Пчелина 
нестандартните проби са основно по показател нитрати от порядъка 58 – 117 мг/л през 
периода 2007 – 2011г, а 2012 година са от порядъка на 58 – 70 мг/л. 

Основно влияние за голямата амплитуда на съдържанието на нитрати е от 
наторяването на земеделските семи. 

На територията на общината има 2 обекта, които изпускат отпадъчни води. 
Липсват пречиствателни съоръжения, или същите са в незадоволително състояние в 
следните предприятия и населени места: 

1. „Тракция“ АД – с. Самуил 

2. „Октопод-С“ ЕООД, гр. Варна – с. Самуил 

На територията на общината има общо 3 язовира, незначителен брой кладенци, 
множество постоянно течащи чешми. Все още има чешми, чиито води не изтичат в 
деретата и водоемите. Не е достатъчно количеството на съществуващите водоеми, има 
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селища с режим на водоснабдяване, не достига вода с промишлено предназначение за 
селското стопанство. 

1.4. Качество на въздуха 

ВЪНШЕН АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

Проблемите, произтичащи от влошеното качество на атмосферния въздух и 
нарушеното екологичното равновесие, са последица преди всичко от промишленото 
производство, разрастването и остаряването на автомобилния парк, неконтролираното 
нарастване на производствените и битовите отпадъци, което превърна градовете в 
центрове със сериозни екологични проблеми. 

Затвърди се схващането, че атмосферното замърсяване влияе негативно върху 
човешкото здраве, най-често нарушавайки функциите на респираторната, сърдечно-
съдовата и имунната системи, което рефлектира в повишена заболяемост и намалена 
продължителност на живот. На потенциалния вреден ефект на атмосферните 
замърсители е изложено цялото експонирано население, включително и най-
чувствителните групи – децата, възрастните и лицата с хронични заболявания..  

Проблем за цялата страна все още е замърсяването с общ суспендиран прах и фини 
прахови частици, нивата на които в повечето населени места са около или над 
установените норми, съответно за пределно допустими концентрации на общ прах и за 
съдържание на ФПЧ в атмосферния въздух.  

ВЪЗДУХ В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ 

Модулиращ ефект върху човешкото здраве оказва качеството на въздуха в 
затворените помещения, което освен от външния атмосферен въздух зависи също от 
битовите дейности, броя и навиците на обитателите. 

Енергоспестяващото строителство свързано с намаляване на естествената 
вентилация, използването на широка гама от химически съединения в строителните и 
интериорните материали, разнообразието на продуктите на битовата химия, промяната 
в стила на живот, свързана с удължаване (до 90%) на престоя в обществените и 
жилищните сгради създава условия за акумулиране на замърсителите в тях. 

В територията на Община Самуил няма големи промишлени замърсители и може 
да се каже, че районът е екологично чист. Частичното замърсяване се дължи предимно 
на остарелият и увеличен по количество автомобилен парк, прах и дим от изгаряне на 
битови изгаряния, и води до увеличаване на случаите на респираторни заболявания и 
необразувания. 

1.5. Отпадъци 

Управлението на отпадъците на територията на общината е подчинено на Закона за 
опазване на околната среда, Закона за ограничаване вредното въздействие на 
отпадъците върху околната среда. На територията на Община Самуил няма 
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организирано сметосъбиране. Неправилното събиране, съхранение и унищожаване на 
отпадъците е един от проблемите, който резонира негативно и пряко върху 
общественото здраве, околната среда и не хармонизира със стандартите на Европейския 
съюз. В околностите на населените места, около пътищата и горите са регистрирани 
нерегламентирани сметища като се замърсява почвата, въздуха, околната среда, които 
са предпоставка за възникване на епидемии и представлява здравен риск за населението 
на общината. Строителни и опасни отпадъци: относно строителните отпадъци – няма 
изградена система за отчетност на строителните  отпадъци; в предвид на това, че няма 
големи промишлени предприятия, които да отделят големи количества опасни 
отпадъци и впоследствие да замърсяват околната среда: то се смята, че необосновано 
икономически за такова количество да се изгражда местно депо. Твърдите битови 
отпадъци се обезвреждат чрез депониране на сметни площадки. Всички са разположени 
извън населените места на пасища и мери – общинска собственост. Защитени 
територии биоразнообразие Биоразнообразието на територията на общината не е добре 
изследвано. Растителността е обособена от климатичните и релефни особености. 
Преобладава съобществото на дъбовите гори, бука и иглолистните. Други често 
срещани дървесни видове са липа, орех, акация, топола и др. 

Храстовата растителност е от люляк, шипка, леска, глог. Тревистата растителност е 
представена от близо 700 вида висши растения. Животинското разнообразие е също 
богато – срещат се всички видове домашни животни. Голямо е разнообразието и сред 
птиците. На територията на общината няма обособени резервати и защитени местности 
охраняващи редки растителни и животински видове. Зелени площи в населените места 

Обработката на земята от много собственици понякога с ниска агро-екологична 
култура води до влошаване на почвените качества и ерозии. За поддържане и 
увеличаване плодородието на почвата се употребяват големи количества минерални 
торове, вследствие на което се получава пренатрупване на активно вещество. В някои 
населени места на територията на общината има стари замърсявания от строителни и 
битови отпадъци. Община Самуил разполага с земеделски територии 177 375 дка, 
горски територии общо 54 917 дка. 

1.6. Шум 

Шумът е фактор, който влияе съществено върху здравето на хората и влошава 
качеството на живот.  

Акустичната обстановка в населените места е предмет на системен контрол от 
страна на Министерството на здравеопазването, чрез  РИОКОЗ и на Министерството на 
околната среда и водите чрез РИОСВ. 

Важна предпоставка в усилията за ограничаване на риска за здравето и 
подобряване качеството на живот в населените места е създаването на необходимите 
условия за ефективно прилагане на новото законодателство, вкл. осигуряването на 
необходимата апаратура, въвеждането на съвременните методи за измерване, както и 
квалификация на експертите в органите за контрол, вкл.  в  РИОКОЗ и в РИОСВ. 
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Предвид новите отговорности, които възникват пред местната власт е необходимо 
укрепване на административния им капацитет. 

Шумът е фактор, който оказва неблагоприятно въздействие върху централната 
нервна система и слуха. Община Самуил не е обременена с голямо шумово 
натоварване. Не са извършвани измервания на шума. Източник на шумовото 
натоварване е предимно на остарелият и увеличен по количество автомобилен парк. 
Въздействието на шума върху здравето на хората може да се оцени като незначително. 

2. ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ 

В община Самуил има демографска криза и през последните години тя се 
задълбочава. Влияние върху демографското развитие на общината оказват световните и 
национални демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена 
урбанизация, както и специфичните – увеличена смъртност и интензивна емиграция. В 
резултат на тези процеси населението на общината намалява и застарява ежегодно. 

Таблица 1: Население в община Самуил по пол  2007 - 2012 г. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всичко 7740 7600 7522 7339 6909 6859 

Мъже 3825 3758 3713 3615 3496 3478 

Жени 3915 3842 3809 3724 3413 3381 

Източник: Национален статистически институт 

Динамиката показва трайна тенденция на намаление на населението (с около 11% 
за последните 6 години) или с 881 души през 2012 спрямо 2007 г.  

По данни от преброяването към 01.02.2011 г. населението на община Самуил е 
7005 души, а към края на годината намалява до 6909. През 2012 г. в общината живеят 
вече 6859 души. По признака пол структурата на населението е сравнително 
балансирана. Мъжете през 2012 г. са 51 %, а жените 49 %, или мъжете са с 97 повече от 
жените.  

През 2011 г. под трудоспособна възраст е 15% от населението на община Самуил. 
Възрастните над трудоспособна възраст са 1628 души или 23% от населението. Около 
62% е делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече години. 

Таблица 2: Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и 
пол към 01.02.2011 г. 

Общо 
 

Общо Мъже Жени 

Общо 7005 3539 3466 
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Под трудоспособна1 1031 556 475 

В трудоспособна2 4346 2364 1982 

Над трудоспособна3 1628 619 1009 

Източник: Национален статистически институт 

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат 
лицата в активна трудова възраст между 30 и 59 години - 42%, следвани от децата и 
младежите до 29 години, които са 32% от населението, а възрастните на 60 и повече 
години са 26%. 

Таблица 3: Население в община Самуил по възрастови групи към 01.02.2011 г.  
(брой) 

 Общо 0 -  9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 - 69 70+ 

Общо 7005 595 803 861 932 1083 939 996 796 

Мъже 3539 325 424 480 465 596 466 443 340 

Жени 3466 270 379 381 467 487 473 553 456 

Източник: Национален статистически институт 

Икономически активните лица в общината са 40% или 2418 души от населението 
на 15 и повече години по данни от последното преброяване. От икономически 
активните лица заети са 1800 души, останалите са безработни, които търсят работа. 
Пенсионерите заемат значителен относителен дял - 36% или 2153 души от населението 
на 15 и повече години в Самуил. 

По признака юридическо семейно положение, данните на НСИ сочат, че 47% от 
населението на община Самуил (3318 души) са семейни – женени/омъжени, близо 4% 
са разведени (249 души), около 12% са със статут на вдовец или вдовица.  

Несемейните са 37% от населението, като се приспадне групата на децата и 
младежите до 19 години (1394 деца и младежи), делът на несемейните хора в община 
Самуил е 17% от общото население.  

Според резултатите от Пребряване 2011 г., 7% от населението живее в условия на 
съжителство без брак. Това са около 33% от юридически несемейните лица, като 
повече от половината от тях (70%) са във възрастовата група между 20 и 45 години. 

Таблица 4: Естествен прираст на населението на община Самуил 2007-2012 г. 

                                                           
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години. 
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени 
години. 
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Живородени Умрели Естествен прираст 
Година 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2007 62 22 40 169 89 80 -107 -67 -40 

2008 69 41 28 135 74 61 -66 -33 -33 

2009 73 41 32 124 66 58 -51 -25 -26 

2010 55 23 32 123 66 57 -68 -43 -25 

2011 65 29 36 122 58 64 -57 -29 -28 

2012 82 48 34 99 39 60 -17 9 -26 

Източник: Национален статистически институт 

Естественият прираст на населението на община Самуил за изследвания период 
е отрицателен, като намалява от минус 107 души през 2007 г. на минус 17 души през 
2012 г. Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни и са причина за 
отрицателния естествен прираст. 

Средногодишният брой на живородените деца в общината през периода е 68. 
Средната смъртност в Самуил за изследваните 6 години е 129 човека годишно. 

Таблица 5: Заселени, изселени и механичен прираст в община Самуил 2007-2012 г. 

Заселени Изселени Механичен прираст 
Година 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2007 246 109 137 195 79 116 51 30 21 

2008 107 44 63 181 78 103 -74 -34 -40 

2009 129 54 75 156 74 82 -27 -20 -7 

2010 141 53 88 256 108 148 -115 -55 -60 

2011 75 29 46 135 52 83 -60 -23 -37 

2012 80 22 58 113 49 64 -33 -27 -6 

Източник: Национален статистически институт 

Механичният прираст в община Самуил през анализирания период се променя 
колебливо. През 2007 г. е положителен или 51 лица. След това за периода 2008-2012 г. е 
отрицателен и оказва незначително влияние на демографската криза през последните 
години. Намалява от минус 74 лица през 2008 г. на минус 27 лица през 2009 г., но през 
2010 г. се увеличава до минус 115 лица. Механичният прираст през 2012 г. намалява до 
минус 33 лица. 
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В резултат на миграция населението на общината намалява с около 43 души 
средногодишно. 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в община Самуил 
през 2012 г. е намаляло с 50 души.  

Пазарът на труда включва два основни компонента: трудова заетост и безработица. 
Икономически активните лица в община Самуил наброяват 2418 души по данни от 
последното преброяване – 01.02.2011 г. Коефициентът на икономическа активност е 
35% (съотношение между икономически активните лица и населението на 15 и повече 
навършени години). От икономически активните лица заети са 1800 души, останалите 
са безработни. Коефициентът на заетост (съотношение между броя на заетите лица и 
населението на 15 и повече навършени години) за община Самуил е 30%.  

Причините за ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в община 
Самуил са демографската криза, липсата на работни места и несъответствието между 
професионалната квалификация и пазара на труда, в следствие от преструктурирането 
на икономиката. Наблюдава се дефицит на квалифицирана работна ръка на регионално 
ниво (в райони намиращи се далеч от индустриални и административни центрове, 
планинските райони) и на подотраслово ниво (за някои професионални тенденции и 
професии). 

3. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

Състоянието на здравната система по отношение на обезпеченост от кадри е на 
критичния минимум.  

Таблица 6: Информация за здравни заведения и лекари в общ. Самуил 2007-2012 г. 

 
Бр. лечебни 
заведения 

 Зъболекарски  
кабинети 

Бр. лекари Зъболекари 

  АПМП АПМП-ДП ОПЛ  

2007 3 2 3  2 

2008 3 2 3 2 

2009 3 1 3 2 

2010 3  3  

2011 2  2  

2012 2 1 2 1 

Източник: Национален статистически институт 

Показателите определящи общественото здраве са демографското състояние на 
населението, заболеваемостта и физическото развитие. Ясно се забелязва тенденция за 
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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. 

Брой на заболелите и заболяемостта от ОЗБ през периода 2007 - 2012 г. в община Самуил 

             

Нозологични единици 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  бр. заб.% бр. заб.% бр. заб.% бр. заб.% бр. заб.% бр. заб.% 

Чревни инфекции                         

Ентероколит 16   16   23   15   18   17   

Ротавирусен гастроентерит                 3   2   

Колиентерит     1                   

Салменелоза     2   2       1       

Дизентерия 1       1   1           

Ботулизъм 1   1                   

Хепатит А         3   1   1       

ОВП (до деца на 15 г.)     1                   

ВСИЧКО: 18   21   29   17   23   19   

Капкови инфекции                         

Варицела 91   12   2   1   3   6   

Морбили         3               

Скарлатина     1   2           1   

Туберкулоза 2   2               2   

Епидемичен паротит 1   1                   

БММЕ - неуточнени         1               

ВСИЧКО: 94   16   8   1   3   9   

Трансмисивни инфекции                         

Лаймска борелиоза 1               1   1   

Инфекции с множествен                          

Механизъм на предаване                         

Хепатит В /остър/         1               

Хепатит С /остър/         1       1       

ХИВ                         

ВСИЧКО: 0   0   2   0   1   0   

Паразитози                         

Ехинокоза 1   2   1           2   

Ламблиоза 5   7                   

Трихоцефалоза     7                   

Тениаринхоза     1                   

ВСИЧКО: 6   17   1   0   0   2   
Полово предавани 
инфекции 

                        

Сифилис                 1       



 

 

 

 

 

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

 

Страница 24 от 32 

Хладимийна инфекция                         

ВСИЧКО: 0   0   0   0   1   0   

ОБЩО: 119   54   40   18   29   31   
 

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. 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 небалансирано хранене, 
натоварването на психиката и сетивата, злоупотребата с тютюн, алкохол и наркотици, 
придобиват все по- голямо значение като фактори на риска. 

ЧАСТ III – АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ОБЩИНА 
САМУИЛ (SWОT АНАЛИЗ) 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

− Наличие на четири сезонен природен цикъл без резки температурни колебания; 
− Наличие на непроучени и неусвоени водни ресурси; 
− Голямо ландшафтно разнообразие – равнина, хълмове; 
− Богато био-разнообразие; 
− Сравнително високо ниво на безработно население – потенциален участник в 

екологичните производства и дейности по опазване и рекултивация на околната среда. 

СЛАБИ СТРАНИ 

− Проявяване на тенденция към засушаване през последните години; 
− Ниска екологична култура на населението на областта; 
− Наличие на “горещи точки” от стари промишлени замърсявания; 
− Липса на екологични методики в селскостопанското производство и 

преработващата промишленост; 
− Стар автомобилен и машинен парк; 
− Липса на канализационна мрежа; 
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− Липса на финансов ресурс за решаване на проблемите. 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

− Въвеждане на образователни програми за  обучения на децата и младите хора 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; 

− Модернизация на съществуващите пречиствателни станции за отпадни води и 
изграждането на нови такива; 

− Подобряване на системата за разделно сметосъбиране и неговото организирано 
сметоизвозване; 

− 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 програми  както и в Националния фонд 
за опазване на околната среда и Националния доверителен екофонд за решаване на 
съществуващите проблеми и постигане на целите, заложени в настоящата стратегия. 

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

− Много трудна промяна във възгледите на населението по отношение опазването 
на околната среда и водите в бита и на работното място; 

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

От направеният SWOT анализ можем да формулираме следната дългосрочна 
стратегическа цел: 

Чрез използване на наличните възможности и силни страни в така представеното 
състояние на околната среда и антропогенните дейности с екологична насоченост в 
Община Самуил, да се преодолеят слабите страни и недостатъци фиксирани в SWOT – 
анализа към настоящата стратегия, като по този начин се подобри качеството на живот 
на населението от общината. 
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ЧАСТ IV – ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

ЦЕЛ 

Да се намали здравния риск и да се защити здравето на хората, животните и 
растенията, природните и културни 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, фини 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 

№ Дейности Изпълнител 
Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълнение 

1. 
Контрол на емисиите в 
промишлени предприятия 

Промишлени 
предприятия 

Промишлени 
предприятия 

Постоянен 

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

Промишлени 
предприятия, 
МОСВ 

Европейски 
фондове 

Постоянен 

3. 

Обследване /моделиране/ 
замърсяването на 
атмосферния въздух от 
автомобилния транспорт 

Община 
Самуил и 
МОСВ 

Европейски 
фондове 

Постоянен 

4. 

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

Община 
Самуил 

Европейски 
фондове 

2016 
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5. 

Подобряване на 
информационна база данни , 
интегрирани здравни данни 
за състоянието на 
атмосферния въздух като 
основа за вземане на 
управленски решения 

Община 
Самуил 

Европейски 
фондове 

2015 

 

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. 

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 100% стандартност на 
питейните води по 
микробиологически показатели чрез 
осигуряване на адекватност, 
постоянство и ефективност на 
дезинфекционния процес 
 

Община 
Самуил и 
ВиК 
дружествата 

Европейски 
фондове, ВиК 
дружества 

Постоянен 

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

Община 
Самуил и 
ВиК 
дружествата, 

Европейски 
фондове 

Постоянен 
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3. ОТПАДЪЦИ 
 

ЦЕЛ 
Целта е да се осигури екологосъобразното управление на отпадъците, чрез 

предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху 
човешкото здраве и околната среда. 
 

ПРИОРИТЕТИ 
− стабилизиране на количествата образувани производствени и опасни отпадъци; 
− намаляване на съдържанието на вредни вещества в отпадъците; 
− 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; 
− спазване на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата 

на територията на Община Самуил; 
− предоставяне на достъп до информация за управлението на отпадъците на 

местно ниво; 
− активно участие на обществено в процеса на обсъждане и вземане на решения 

свързани с управлението на отпадъците 

МОСВ 

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, 
МОСВ и 
ВиК 

Европейски 
фондове 

Постоянен 

4. 

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

Община 
Самуил, 
ХЕИ, 
агенция по 
храните 

Европейски 
фондове 

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 

2014-2020 
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− поддържане на база данни за състоянието на управлението на отпадъците в 
общината. 

ДЕЙНОСТИ 

№ Дейности Изпълнител 
Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълнение 

1. 

Подобряване  на система за 
разделно събиране – Хартия 
/пластмаса/ стъкло и активното 
му популяризиране сред 
населението 

Община 
Самуил  

Европейски 
фондове, 
МОСВ 

Постоянен 

2. 
предотвратяване възникване 
на нови нерегламентирани 
сметища 

Община 
Самуил, МОСВ 

Общински 
бюджет 

Постоянен 

3. 
Поддържане на база данни за 
състоянието на управлението 
на отпадъците 

Община 
Самуил, МОСВ  

Общински 
бюджет и 
Европейски 
фондове 

Постоянен 

4. 

Подобряване на системата за 
извозване на отпадъците към 
регионалното депо и неговото 
оптимизиране 

Община 
Самуил, МОСВ 

Общински 
бюджет и 
Европейски 
фондове 

Постоянен 

5. 

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

Община 
Самуил, МОСВ 

Общински 
бюджет и 
Европейски 
фондове 

Постоянен 

6. 

Организирането на 
събирането, 
оползотворяването и 
обезвреждането на 
строителните отпадъци от 
ремонтна дейност, образувани 
от домакинствата на 
територията на община 
Самуил 

Община 
Самуил, МОСВ 

Общински 
бюджет и 
Европейски 
фондове 

Постоянен 

7. 

Пререгистрация на 
СДРУЖЕНИЕ С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ с 
наименование „ЛУДОГОРИЕ 
ЕКО” за изграждане на 
система за управление на 

Община 
Самуил  

Общински 
бюджет Постоянен 
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отпадъците на територията на 
общините Завет, Исперих,  
Кубрат, Лозница, Разград, 
Самуил и Цар Калоян, 
осигуряваща опазване на 
околната среда 

 
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 

№ Дейности    Изпълнител 
Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълнение 

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

Община Самуил и 
горските 
стопанства 

Европейски 
фондове 

Постоянен 

2. 

Образователни и разяснителни 
програми на населението за 
съхраняване и опазване на 
биоразнообразието 

Община Самуил, 
МОСВ, НПО и 
горски стопанства 

Държавен и 
общ. бюджет, 
Европейски 
фондове 

Постоянен 

3. 
Осигуряване на съдове за 
събиране на биоразградими 
отпадъци; 

Община Самуил, 
МОСВ, НПО  

Европейски 
фондове 

2016 

4. 
Изграждане на кътове за отдих 
извън населените места 

Община Самуил,  
горски стопанства 

Европейски 
фондове 

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 Община Европейски 2017 
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база – данни за шумовото 
замърсяване на територията 
на Самуил 

Самуил, ХЕИ фондове 

2. 

Картотекиране, актуализиране 
и поддържане на 
информацията за  т. нар. 
малки обекти – източници на 
шум и контрол над дейността 
им 

Община 
Самуил,  ХЕИ 

Общ. бюджет и 
Европейски 
фондове 

2017 

 
6. УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РЕШАВАНЕ НА 

ПРОБЛЕМИТЕ ПО ОКОЛНАТА 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. 

ДЕЙНОСТИ 

№ Дейности Изпълнител  Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълнение 

1. 

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

Община 
Самуил и 
НПО 

Европейски 
фондове 

Текущ 

2. 

Осигуряване на актуална 
предупредителна информация в 
случай на замърсяване на ОС 
 

Община 
Самуил, 
РИОСВ 

Държавен 
бюджет 

Текущ 

3. 

Поддържане на актуална 
информация за състоянието на 
въздуха и питейната вода – чрез 
информационно табло 

Община 
Самуил, 
РИОСВ, 
ХЕИ 

Държавен и 
общински 
бюджет 

Текущ 

4. 
Активно участие на 
обществеността във вземането на 
решения по въпроси за ОС 

Община 
Самуил, 
ХЕИ, 
РИОСВ 

Държавен и 
общински 
бюджет 

Текущ 
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5. 
Провеждане на екологични 
кампании 

Община 
Самуил, 
РИОСВ 

Европейски 
фондове 

Текущ 

 


