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ВЪВЕДЕНИЕ   

Програмата е разработена в съответствие с чл.79, алинея 1 от Закона за 

опазване на околната среда  в  съответствие с Указанията на Министерството на 

околната среда и водите., относно структура и съдържание на общинските 

програми за опазване на околната среда. 

 

ЦЕЛИ  НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата си поставя няколко основни цели: 

• Да използва природните дадености на територията на общината за 

развитие на икономическия си потенциал. 

 

• Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната 

среда на територията на общината, да установи причините и да 

предложи решения и действия за тяхното преодоляване;  

 

• Да открои приоритетите в разглежданата област;  

 

• Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, 

населението, НПО и предприятията на територията на общината за 

решаване на проблемите; 

 

• Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за 

финансиране; 

 

• Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси 

като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми. 

 

Основният използван метод в разработката е стратегическото планиране, 

почиващо на SWOT анализа. 

 

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично 

допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в 

националното законодателството и други фактори със стратегическо значение. 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ОПАКА 

Община Опака се намира в Източна Дунавска равнина и заема северната 

част на Търговищка област. В административно-териториално отношение 

граничи с общините Попово, Цар Калоян и Две могили. 

Град Опака се намира на 55 км. от гр. Търговище и на 70 км. от гр. Русе. 

Най-близко разположената ж.п. гара Попово /София – Варна/ е на 19 км.Най–

близкото летище е Търговище. Пристанища, към които могат да се насочат 

товаропотоци от и за общината са русенското и варненското. Пътно-шосейната 

мрежа, с която разполага общината е с дължина от 55 км, които се разпределят 

както следва: 

- третокласни – 25 км 

- четвъртокласни /местни/ - 30 км. 

Настилките са трайни, но не са в добро състояние. 

През територията на общината преминава пътят Попово – Русе. 

Основните разстояния между гр. Опака и съседните административни 

центрове и градове са както следва: 

• Опака – Русе              – 65 км 

• Опака - Търговище   – 55 км 

• Опака – Цар Калоян – 30 км 

• Опака – Попово         – 20 км 

• Опака – Две могили – 42 км 

Връзките между отделните селища се осъществява чрез автомобилен 

транспорт. 

 

Община Опака е с площ 157 км2, която по видове територии се разпределя 

както следва: 

     - земеделски територии                                              -     101.000 км2 

     - горски територии                                                         -       47.000 км2 

     - населени места и др.                                                  -         6.000 км2 

     - водни течения и водни площи                                 -          1.000 км2 

     - територии за добив на полезни изкопаеми         -          1.000 км2 

     - депа за отпадъци                                                         -          0.020 км2 

     - територии за транспорт и инфраструктура           -          0.700 км2 

От горепосочените видове територии и площи е видно, че преобладават 

земеделските територии. 
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Обликът на съвременния релеф на общината е отражение не само на 

многократното изменение на палеогеографията в тези земи, но и на 

продължителното и сложно геоложко и геоморфоложко развитие. То е било 

свързано с непрекъснатото взаимодействие между геоложката основа, 

земекорните движения и екзогенните процеси. 

Релефноизграждащо влияние върху района са оказали скалните 

формации на долната креда, когато морския басейн е заливал земите на 

Дунавската равнина, Предбалкана и Стара планина. В него са били отложени 

валанжински варовици, хотривски мергели, баремски и аптски варовици и 

пясъчници. 

Мозаечният характер на релефа, с неговите морфографски и 

морфометрични особености /отнасящи се до надморска височина, големина на 

наклона, гъстота и дълбочина на разчленението/ и засягаща проходимостта, 

различната степен на достъпност и възможностите за усвояване, е важен 

качествен и количествен показател за териториалните природни ресурси. 

Характерният за района на община Опака хълмист релеф благоприятства 

развитието на пътната мрежа, селищните системи заедно с прилежащите им 

комуникации и земеделие. 

В общината няма данни за свлачищно – срутищни процеси. 

Землището на община Опака е разположено на обща площ от 157 000 

дка, от които 85 827 дка са обработваема земя. 

От обработваемата земя 92 % са ниви, ливади и пасища. Овощните 

насаждения заемат 8 % от общата обработваемата земя. 

Най-разпространеният почвен тип в района на община Опака е излужен 

чернозем с тежък пясъчливо глинест механичен състав, неерозиран или със 

слабо проявена ерозия с бонитетен бал 63-71 точки и 78-88 точки съответно при 

неполивни и поливни условия на отглеждане на земеделските култури. Този тип 

почви са категоризирани в III-II категория, при условие че не са ерозирани или 

този процес е слабо изразен. 

Много разпространен почвен тип са тъмно сивите горски почви, с тежко 

пясъчливо глинест механичен състав, неерозирани с висок бонителен бал. 

Същият тип почви, слабо каменисти със слаба степен на ерозия са с по нисък 

бонитален бал, които намаляват съответно при силна степен на ерозия. 

Тъмно сивите горски почви, плитки със средно пясъчливо глинест 

механичен състав, но със средна каменитост са без стопанско значение, тъй 

като са с изключително нисък бонитетен бал 14-17. 
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Не малка част заемат сивите горски почви със средно пясъчливо глинест 

механичен състав с висока степен на пригодност за отглеждане на земеделски 

култури. 

Незначителни площи в района заемат хумусно-карбонатните почви със 

средно пясъчливо глинест механичен състав. Тези почви са без значение за 

стопанския живот на района, с низка бонитетна оценка. 

В района на община Опака са разположени и силно ерозирани 

черноземи, средно пясъчливо глинести с ниска бонитетна оценка. 

Известна част от землището заема почвения тип карбонатен чернозем 

тежко пясъчливо глинест със слабо до средна степен на ерозия. 

С най-висок бонитетен бал /79-99/ и най-висока категория са алувиално-

делувиалните, тежко пясъчливо глинести почви заемащи немалка част от 

землището. 

Карбонатният чернозем се отличава с високо съдържание на физична 

глина както в орницата така и в подорницата. Почвената реакция е неутрална. 

Излужения чернозем с тежко пясъчливо глинест механичен състав 

съдържа 46 % физична глина. 

Черноземът с тежко пасъчливо глинест механичен състав, без или със 

слаба ерозия, съдържанието на физична глина е 48 и 54 % съответно за орния 

слой и за подорния. За разлика от горепосочените почви, подобните на тях, но 

със средно пясъкливо глинест механичен състав  и силно проявена ерозия 

съдържанието на физична глина е по-ниско /46 и 31 %/. 

Тъмно сивите горски почви имат съдържание на физична глина, вариращо 

от 40 до 52 % в орния и също толкова в подорницата. 

Хумусно-карбонатните почви, леко до средно пясъкливо глинест 

механичен състав съдържат 40 % физична глина. 

Общата годишна сума на валежите средно за 20 годишен период в 

размер на 719.2 л/м2 е добра предпоставка за водообезпечеността на 

растенията през тяхната вегетация и основа за много добри производствени 

резултати в земеделското производство. 

 Климатът на община Опака е със силно изразена континенталност, но с по-

слаби валежи от проникващите от северозапад обеднели на влага въздушни 

маси. През зимата е по-силно въздействието на североизточните въздушни 

маси. Това обуславя по-големите температурни разлики през годината. 

      Броят на засушаванията с продължителност 10 и над 10 дни за 

периода април - октомври е 4.0 – 4.5. Средната годишна температура в района 
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е 10°С-12°С. Значително висока е средногодишната температурна амплитуда 

25° - 26° С. 

Устойчиво задържане на температурата над 10°С се наблюдава от 

средата на април до средата на октомври. 

Средногодишната сума на валежите е 450 - 550 мм /значително по-малка 

от тази за страната - 650 мм/. Валежите са с юнски максимум и февруарски 

минимум. Средните валежи по сезони са: пролет - 154 мм, лято - 190 мм, есен - 

125 мм, зима - под 125 мм. Те имат значение за процесите на замърсяване и 

самоочистване на атмосферата, намаляват разсейването и увеличават 

натоварването на почвите и повърхностните води в района. 

Въпреки малката надморска височина продължителността на снежната 

покривка тук е от два до три месеца, като типичните североизточни ветрове 

предизвикват отвяването и преотлагането й. Снежната покривка се задържа 

около 95 дни през годината, като средната й височина е 18 - 25 см. 

В района преобладаващи са западните ветрове. Средната скорост на 

вятъра в над 80% от случаите е над 3 м/с, като най-силни са ветровете през 

зимата. 

През землището на община Опака минава река Черни Лом – приток на 

река Дунав. Тя е пълноводна през цялата година. Характерните фази на режима 

на реката са: пролетно пълноводие, летни и есенни приливни вълни и есенно и 

зимно маловодие. Преди години реката е заливала голяма част от най-

плодородните земи, което е наложило корекция на речното корито. През 

лятото водите на реката намаляват, но не пресъхват. 

Водното богатство в землището е голямо. През него минават много 

подземни реки. Общината е богата и на чешми, които се използват за питейни 

нужди. Естествени езера и минерални води няма. Има изкуствено създадени 

язовири за напояване и риборазвъждане – с. Горско Абланово и гр.Опака. 

 В община Опака преобладават нерудните изкопаеми – глина, варовици, 

мергели и пясъчници. Изградена е кариера за добив на инертни материали – 

глини. 

Населението на община Опака е основният ресурс, от който зависи 

развитието на местната икономика. Неговият брой, тенденциите в изменението 

на естествения прираст и възрастовата структура, посоката на механично 

движение / към или от общината / са определящи параметри за насоките на 

социално икономическата политика на общинските власти. 
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Община Опака включва шест населени места. 

 

 

                                                                                         Таблица 1.  Населени места в община Опака 

Година гр.Опака с.Крепча с.Г.Градище с.Гърчиново с.Г.Абланово с.Люблен 

2005г. 3156 1366 1280 713 604 649 

2006г. 3151 1356 1269 704 598 641 

2007г. 3108 1321 1224 693 583 617 

2008г. 3059 1322 1202 683 571 609 

 

 

  Общото население на Община Опака за 2008г. е 7446 жители. 

Разпределението на населението на градско и селско е както следва: 

� Градско население (гр. Опака) – общо 3059 жители; 

� Селско население – общо 4387 жители. 

41,08% от населението на общината е съсредоточено в града, а 58,92% в 

селата. 

 

 

                Таблица 2. Динамика на населението в община Опака за периода 2005 – 2008г.  

                                                                                     

 

 

От горната таблица е се вижда, че за период от четири години 

населението на община Опака е намаляло с 322 души. Като 225 души са от 

селата а 97 души от гр. Опака.  

 

 

 

 

 

 

 

Години 
Показател 

2005 2006 2007 2008 

Население 7768 7719 7546 7446 

в града 3156 3151 3108 3059 

в селата 4612 4568 4438 4387 
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II.АНАЛИЗ НА СРЕДАТА  
 

1. Анализ за финансовото състояние на община Опака. 

 

1.1.  Мястото на община Опака сред общините в страната по интегрална 

оценка на финансовото състояние за 2008 г. 

 

За оценка на финансовото състояние на общините в страната се 
използват следните показатели: 

• Всичко приходи на 1 жител, спрямо средното за страната; 

• Данъчни приходи на 1 жител; 

• Относителен дял на местните приходи; 

• Всичко разходи на 1 жител. 
Тези показатели участват в конструирането на интегрална оценка.  
 

1.2. Сравнителен анализ на бюджетните приходи  и разходи на община Опака 
 

1.2.1.  Всичко приходи 
 

Приходите на бюджета на община Опака се осигуряват посредством 

субсидия от Републиканския бюджет, собствени данъчни и не данъчни приходи, 

трансфери от/за бюджетни/извънбюджетни сметки и финансиране на дефицита 

/излишъка.                                                                                                                                                    
 

 

 

Таблица 3. Всичко приходи (лв.) 

№ Наименование 2006 2007 2008 

1 Данъчни приходи 59 765 68 876 131 631 

 Данък върху доходите   10 029 

 Имуществени данъци 58 142 66 935 121 225 

 Други данъчни приходи 1 623 1 941 377 
2 Неданъчни приходи 183 988 217 037 290 396 
 Собственост 29 045 30 213  40 285 
 Такси 128 817 133 369 135 290 
 Продажба на имущество 6 247 41 214 108 375 
 Други неданъчни приходи 19 879 12 241 6 446 
3 Субсидии от републиканския 

бюджет 
2 314 086 2 787 817 3 605 402 

4 Трансфери с 
извънбюджетни сметки 

431 524 1 634 685 643 239 

5 Финансиране 733 006 -801 021 -32 578 

Общо приходи 3 722 369 3 907 394 4 638 090 



_________________________________________________________________________________________________ 

Програма за опазване на околната среда на община Опака за периода 2009 – 2014г.              8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
                                          Фиг.1 – Приходи  на община Опака 
 

 

Данъчните приходи постъпват от републиканския бюджет и / или са с 

общински характер. В приходите от данъци с държавен характер най-голям 

относителен дял заемат данък върху доходите на физическите лица и данък за 

общините. Приходите от данъци с общински характер се състоят предимно от 

приходи от имуществени данъци. Постъпленията от не данъчни приходи са 

главно от такса за битови отпадъци, такси за ползване на детски градини, такси 

за пазари и панаири, такси за технически услуги, такси за административни 

услуги,  др. 

Влошеното финансово-икономическо състояние на фирмите, а също така 

и незадоволителната данъчна и платежна дисциплина се отразяват 

отрицателно върху ритмичността на бюджетните постъпления. 

Забелязва се нарастване на държавните субсидии. 
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1.2.2. Структура на бюджетните разходи 

 

Данните за структурата на разходите на община Опака по функции са 

представени в Таблица 6 и във фиг 2. 

                                                                                   

Таблица 4. Структура на разходите по  функции (в лв.) 
 

№ Наименование 2006г. 2007г. 2008г. 

1 Образование 1 163 271 1 245 893 1 585 774 

2 Здравеопазване и медицинско 

снабдяване 

8 413 8 283 9 090 

3 Икономически дейности и услуги 65 263 129 839 240 104 

4 Битово-комунални служби 122 500 100 786 127 529 

5 Общински съвети и 
администрация 

526 294 583 304 626 951 

6 Социални грижи 634 832 585 586 675 370 

7 Други разходи 347 919 378 407 836 123 

8 Придобиване на ДА 853 887 875 296 537 149 

 Общи разходи: 3 722 369 3 907 394 4 638 090 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.2 Структура на разходите по функции 
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Данните показват, че единствено разходите за образование запазват 

относителния си прираст през периода. Най-съществени промени се 

наблюдават в икономическите дейности и социалните грижи. Забелязва се 

тенденция на стабилизиране високите разходи за придобиване на дълготрайни 

активи и тенденция на намаляване разходите за здравеопазване. 

  

1.3. Икономическо развитие  

1.3.1. Изходно състояние и тенденции за развитие на местния бизнес. 

В промишлено отношение община Опака е слабо развита. Преобладава 

производство на селскостопанска продукция. 

Селското стопанство в Община Опака се развива в двете направления - 

растениевъдство и тютюно-производството. Дейностите се осъществяват 

кооперативно и от частни земеделски производители. 

- Кооперация “ Прогрес – 94 “ - селско стопанство;  

- Земеделска кооперация “ Хр. Ботев “ - селско стопанство; 

- Кооперация “ Черноломие “ - селско стопанство; 

- Кооперация „Черни лом” - селско стопанство . 

Най-голям принос в произведения обем продукция и брой работни места е 

сектор промишеност, следван от сектор търговия. 

           Промишлените предприятия на територията на община Опака са: 

1. “Родина” ООД гр. Попово – филиал гр. Опака и с. Крепча; 

2. Тухларен цех гр. Опака на Кооперация „Прогрес-94”, гр. Опака; 

3. Тютюнева сушилня “ Вирджиния 2000 “ ООД гр. Опака; 

4. “ Български Бергман “ ЕООД с. Гърчиново; 

5. ЕТ “ Лесо- експорт- импорт “ цех за производство на дървени колове.  

6. ЮЕС “Комерс” с. Голямо Градище – мандра ( производство на млечни 

продукти). 

7. ЕТ „Севи – 2000-Севие Ибрямова” с. Голямо Градище – мандра                                  

( производство на млечни продукти). 

 

Текстил и конфекция 

 

Текстилната промишленост е от особено значение за социално-

икономическото развитие на общината, пред вид факта, че отрасълът осигурява 

най-висока заетост след сектор Търговия.   

Основен пазар на продукцията на отрасъла (основно ишлеме), са 

предимно клиенти от Германия, Франция и Италия. Положителна черта за 
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сектора е, че ангажира предимно женски труд и при едно по-добро 

взаимодействие с общината, Бюрото по труда и нестопанските бизнес-

организации, отрасълът успешно би могъл да предлага работни места и за 

голяма част от групите в неравностойно положение на пазара на труда. 

 

Хранително-вкусовата промишленост 

 

Хранително-вкусовата промишленост на община Опака включва 

дейности, свързани с производство на мляко и млечни продукти, хляб и хлебни 

изделия. 

Тези дейности са предмет на 95 фирми, от които 42 са хранителни 

магазини. Пет фирми реализират дейност в подотрасъл производство на хляб и 

хлебни изделия. Към момента, видно от структурата на фирмената дейност и 

заетия персонал, най-голям дял в обема на произведената продукция има 

подотрасъл хляб и хлебни изделия. 

 На територията на общината работят две мандри – в с. Крепча и с. Голямо 

Градище. 

Характерно за хранително-вкусовия отрасъл е, че продукцията се 

реализира предимно на местния пазар. Отрасълът като цяло е 

неконкурентоспособен на външните пазари и не отговаря на Европейските 

норми.  

Общите проблеми на отрасъла са тясно свързани с развитието на селското 

стопанство в региона и с разширяване номенклатурата на произвежданите 

селскостопански стоки, както и с осигуряване на финансови ресурси за 

внедряване на нови технологии за преработка и съхраняване на хранителни 

стоки. 

 

        Таблица 5. Матрица на стратегическата локализация на отраслите на местната икономика 

 Вътрешни пазари Външни пазари 

 

Традиционни продукти 

• Селскостопански 

суровини и продукти 

• Изделия от дърво 

• Производство на 

тухли 

• Добив на глина 

• Изделия на 

шивашката 

промишленост 

Нови продукти  няма няма 
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От анализа на състоянието на местната икономика може да се изгради 

матрицата на стратегическата локализация на основните й отрасли, представена 

на Таблица 5. Тя показва потенциала на местната икономика за развитие през 

следващите няколко години. Представеното разположение разкрива, че 

местната икономика създава предимно традиционни продукти за вътрешния 

пазар. Само един вид традиционен продукт при това в ограничено количество 

намира реализация на външните пазари.  Липсват нови продукти 

предназначени за вътрешния и външния пазар, които представляват 

предпоставка за бърз и качествен икономически растеж. 

Изводът, който може да се направи с помощта на матрицата на 

стратегическата локализация на местната икономика е, че динамиката на 

развитието й ще се съобразява предимно с промените на вътрешния пазар и 

динамиката на вътрешната конкуренция. В общината не се създават 

високотехнологични и характерни с високи темпове на растеж продукти и 

услуги, предназначени за външни пазари. Запазването на съществуващата 

икономическа структура предопределя изпадане на местната икономика във 

фазата на сатурация от кривата на жизнения й цикъл. 

 

1.3.2. Сценарий за бъдещото развитие на местния бизнес в община Опака 

 

Хипотезите за развитие на местната икономика могат да се направят 

след като се идентифицират поддържащите и задържащите сили на промените 

в нея и се установи най-вероятната посоката на промяна. Методът, който се 

използва за извършване на тази задача е известен като анализ на 

поддържащите и задържащите сили (forcefield analysis). 

 

1.3.2.1. Поддържащи сили (лостове на промяната) 

 

От анализа на икономическите ресурси, които могат да служат като 

лостове на промяна в позитивна посока на местната икономика са 

идентифицирани следните фактори: 

• развитие на ловния туризъм чрез използване на природните 

забележителности на региона - наличието на благоприятни природни 

условия и на ловна база «Голямо Градище» създава условия за развитие на 

ловен туризъм.  

Община Опака е собственик на микроязовири, които са отдадени под 

наем за риборазвъждане. 
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• евтина работна ръка – Съществуващата безработица води до силно 

намаляване цената на работната сила в региона. Това е един от 

благоприятните фактори за привличане и развитие на трудоемки 

производства. За тяхното привличане може да се използва съществуващия и 

неизползван сграден фонд. Трябва да се има предвид, че тези производства 

са много чувствителни на промените в заплащането на труда и могат бързо 

да се преместят на други места в и извън страната, където тези разходи са 

по-ниски. 

• преструктуриране на отглежданите култури в селското стопанство 

към търсените на западните пазари ягоди, череши, вишни, сливи, билки, 

диворастящи плодове, етерично - маслени култури и др.  

• развитие на горското стопанство и дървопреработването - 

Влажният планински климат благоприятства развитието на горска 

растителност. Тези природни дадености представляват благодатна основа за 

развитие на дърводобива и дървопреработването в региона. 

1.3.2.2 Задържащи сили (ограничители на развитието) 

 

Пред икономическото развитие на местната икономика съществуват 

ясно очертани ограничители на развитието, които трябва да се отчетат при 

създаване на сценария за развитието й. Най-важните от тях са: 

• достъп до инвестиции – местната икономика се нуждае от сериозни 

инвестиции, чрез които може да извърши преструктурирането си. 

 

                                       Таблица 6. Схема на поддържащите и задържащите сили 

Поддържащи сили Задържащи сили 

• комерсиализиране на 

дивечовъдството; 

• преструктуриране на 

отглежданите култури в 

селското стопанство; 

• развитие на горското 

стопанство и 

дървопреработването; 

• евтината работна ръка; 

 

• достъп до инвестиции; 
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От графичното представяне на идентифицираните поддържащи и 

задържащи сили на развитие, представени на Таблица 8  се вижда, че 

възможностите за икономическо развитие в общината не са малко и като 

количество надвишават броя на задържащите сили. Въпреки това, техният 

потенциал не е много висок, както и шансовете за реализацията им. 

Определено силата на задържащите фактори е много по-голяма и ще доминира 

над силата на поддържащите фактори. Резултатите от този анализ, както и 

резултатите от стратегическото позициониране на отраслите на местната 

икономика определят следния сценарий за икономическо развитие до 2014 

година:  

Местната икономика ще се развива с темпове близки или по-ниски от 

тези на националната икономика – 2 - 5%. Основни фактори, които ще 

определят растежа на местната икономика са търсенето на вътрешния пазар и 

инвестициите в местната икономика; 

В прогнозния период не се очакват съществени промени в структурата на 

местната икономика. Водещите фирми ще запазят своето място. При 

осъществяване на предвидените намерения растеж може да се очаква от 

растениевъдството, дървопреработването и ловния туризъм. 

 

Изводи за връзката между икономическото развитие и опазването на 

околната среда в община Опака: 

1. На територията на общината не се очаква значителна инвестиционна 

активност, която съществено да промени съществуващата икономическа 

структура. Привлекателните за инвеститорите условия не са уникални за 

страната, поради което може да се очаква, че инвестиционната активност няма 

да се различава съществено от средните темпове за страната.  

2. Съществуващата икономическа структура и динамиката на 

предвижданите изменения не създават условия за нарушаване на екологичните 

характеристика в региона. Напротив, тенденцията е към подобряване 

качеството на околната среда. 

3. Потенциална заплаха за екологичното равновесие би представлявало 

хищническото използване на съществуващите на територията на общината 

природни ресурси – дървета, дивеч, билки и др. Наличието на сравнително 

добра законодателна база, както и силната местна и децентрализирана 

държавна власт са гаранция, че такива последици няма да се получат. 
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2.  АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

Анализът се базира на годишните доклади за състоянието на околната 

среда изготвяни от РИОСВ Шумен. Първото, което прави впечатление от 

направения анализ е, че община Опака заема незначително място в отчетните 

годишни доклади на РИОСВ. От написаното в тях на свой ред е видно, че не 

съществуват сериозни проблеми с общинско и още по - малко с регионално 

значение, произтичащи от екологичната обстановка в общината.  

 

2. 1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

 

Опазването на качеството на атмосферния въздух е огромен проблем, 

който ще доминира в политиката на ЕС и през следващите години. Въздухът 

няма да стане по – чист единствено чрез стриктен контрол на замърсяването. 

Това ще изисква задълбочени промени в политиката на ЕС, националните и 

местните политики като разнообразие на мерки, действия и практики в 

различните области.  

 Спектърът от глобални проблеми, изискващ внимание е широк: 

изчерпването на озоновия слой, киселинните дъждове, нивата на озона и 

другите замърсители в приземните слоеве, промените в климата. 

Тези проблеми действително са много тревожни, но изглеждат 

отдалечени от ежедневния живот на хората. За много здравни експерти и 

гражданите по – важното е директната връзка между качеството на въздуха в 

населените места и човешкото здраве.  

 В градските територии са концентрирани голяма част от промишлените 

дейности, интензивен трафик, но тук са разположени и жилищата на хората. В 

резултат на това огромното нарастване на замърсяването на въздуха е проблем, 

който рефлектира върху всеки от нас. И всички ние имаме ролята да участваме в 

намирането на решение. 

 Рамковата директива 96/62/ЕС за управление на качеството на въздуха в 

градовете е ключов елемент от стратегията на ЕС за подобряване качеството на 

въздуха като цяло. Това налага стриктни изисквания относно извършвания 

мониторинг за вида и броя на контролираните замърсители, с оглед изготвяне 

на планове за действие за подобряване качеството на въздуха в средносрочен и 

дългосрочен аспект. От друга страна информирането на обществеността е 

основно изискване в Директивата.  
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Качеството на въздуха е последица от комбинираното действие на много 

и разнообразни фактори. Метеорологичните характеристики въздействат пряко 

върху разпространението на замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на 

замърсяване на въздуха се определя както от количеството емисии от различни 

източници, така и от характера на разсейването им в атмосферата. 

 
2.1.1. Анализ на климатичните и метеорологични фактори 
 

Територията на община Опака поради специфичния релеф и 
местоположение попада в умереноконтиненталната климатична област с 
характерните за него горещо лято и студена зима. Известно влияние оказват 
нахлуващите през пролетта от югозапад и запад влажни въздушни маси, както и 
преносът на въздушни маси с тропичен произход през лятото. Максимумът на 
валежите е през м. май-юни, а минимумът през м. октомври. 
 
2.1.1.1. Слънчево греене и сумарна слънчева радиация 
 

Интензивността на слънчевата радиация играе важна роля във 
формиране нивото на замърсяване на въздуха. Районът се характеризира с 
добра радиационна характеристика. Годишната продължителност на 
слънчевото греене и сумарната слънчева радиация не стимулират вторични 
химични реакции. 
 
2.1.1.2. Температура на въздуха 
 

Средногодишната температура за гр. Опака е + 10- 120С. Зимата е 
студена и средните януарски температури се движат около -1,20С. През лятото 
средномесечната температура е  +25-260С. При по-интензивни летни затопляния 
максималните температури могат да достигнат +39,90С. Сравнително 
невисоките летни и ниските зимни температури не водят до увеличаване на 
замърсяването на въздуха.  
 
2.1.1.3. Валежи 
 

Характерни за община Опака са т.нар. орографски валежи, предизвикани 
от срещата на въздушния фронт с планинския масив. Средногодишната сума на  
валежите е 450-550 мм(значително по малка от тази за страната- 650 мм) с 
юнски максимум и февруарски минимум. 

 Средните валежи по сезони са: пролет – 154 мм, лято- 190 мм, есен- 125 
мм, зима под 125 мм. 
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Въпреки малката надморска височина продължителността на снежната 
покривка е от два до три месеца. Снежната покривка се задържа около 95 дни 
през годината, като средната й височина е 18-25 см. 

Валежите допринасят значително за очистване на атмосферата от 
вредни емисии. 

 
2.1.1.4. Посока и скорост на вятъра 
 

Природният фактор, оказващ най–силно влияние върху 
разпространението на газо - и прахообразните замърсители е вятърът. 

Преобладаващи са западните ветрове. Характерни са ветрове със 
скорост около 3 м/сек. таблица 7, с относителен дял 80%. 

На таблица 8 е представена честотата на вятъра по посока и тихо.  
 

 

  Таблица 7. Средна скорост на вятъра, м/сек. 

        

 

 
 

 
 

Фигура 4. Средна месечна скорост на вятъра по посока, м/сек. 

 

 

 

 

Посока N NE E SE S SW W NW 

Януари 5.0 3.6 3.5 4.0 5.3 5.4 5.2 6.4 

Април 2.9 3.4 4.0 4.4 4.7 4.5 4.8 4.8 

Юли 3.4 2.9 3.1 3.1 3.2 2.9 3.9 4.0 

Октомври 2.5 3.1 3.3 3.7 3.4 4.4 4.2 3.8 
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Таблица 8. Честота на вятъра по посока /%/  

Период 
тихо 

N NE E SE S SW W NW 

Януари 2.6 6.0 12.1 9.2 4.7 5.1 40.8 19.5 

Април 2.4 4.8 20.8 19.2 6.5 6.2 27.8 12.3 

Юли 3.5 4.1 14.6 16.3 4.5 7.9 34.0 15.1 

Октомври 2.4 4.3 23.2 14.7 5.6 8.1 28.7 12.9 

Годишно 3.6 5.9 17.2 15.2 5.0 7.4 32.0 14.6 

 

 

От изложените по–горе данни и характеристики на климатичните 

фактори в района на община Опака следва, че преобладаващите невисоки 

скорости на вятъра и сравнително невисоките средни стойности на 

температурата предполагат метеорологична обстановка неблагоприятна за 

разсейването на далечни разстояния на емитираните вредни вещества. 

Метеорологичните характеристики са в тясна връзка с 

разпространението на замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на 

замърсяване на въздуха се определя както от количеството изхвърляни газове 

от различни източници, така и от характера на разсейването им в атмосферата. 

За оценка на възможното замърсяване на въздуха се използва понятието 

"потенциал на замърсяване на въздуха". Той се явява функция от 

метеорологичните и топографски параметри, които обуславят преноса и 

разсейването на замърсителите. Въз основа на скоростта на вятъра се 

различават четири степени на потенциал на замърсяване: 

I   -   нисък потенциал    –    0 - 25%   от случаите с вятър при скорост до 1 

м/с; 

  II  -   нисък потенциал     -    26 - 50%         " 

  III -   висок потенциал      -    51 - 75%        " 

     IV -   висок потенциал      -    76 - 100%        " 

По този показател общината се характеризира с нисък потенциал на 

замърсяване, тъй като и в случаите на най-тихо време - м.октомври средната 

скорост на вятъра е 3,5 м/с, т.е. не е под критерия 1 м/с.  

В заключение може да се обобщи, че климатичните условия в община 

Опака не благоприятстват за задържане и сумация на атмосферни замърсители 

в приземния въздушен слой. 
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2.1.2. Качество на атмосферния въздух в приземния слой 

 

В населените места в община Опака няма изграден пункт на 

Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха. На територията на 

област Шумен и област Търговище работи РИОСВ - Шумен, който поддържа 1 

пункт в гр. Шумен.  

Резултатите от целогодишния контрол показват ниски стойности на 

изследваните замърсители прах; серен диоксид; азотен диоксид; сероводород 

и оловни аерозоли. 

В бюлетина на Изпълнителната агенция за околна среда /ИАОС/ към 

МОСВ са публикувани резултати от екологичния мониторинг за първото 

тримесечие на 2009г. Сравнението с пределно-допустимите средноденонощни 

концентрации показва, че в пунктовете в гр.Шумен резултатите са под ПДК.  

На територията на община Опака не функционира система за 

наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух и не са 

провеждани замервания от мобилни автоматични станции. 

  

2.1.3. Основни източници на замърсяване с емисии на вредни вещества  

 

Източниците замърсяващи атмосферния въздух са предимно отоплителни 

инсталации на обществени сгради, на промишлени предприятия, а също и 

битови отоплителни инсталации. В последните години масово се преминава на 

твърдо гориво на дърва, главно от икономически съображения. Една от 

стратегическите цели, които си е поставило общинското ръководство е 

газификация на общината. Това ще благоприятства върху околната среда, тъй 

като въздухът ще се замърсява в по-малка степен.  

 
2.1.3.1. Емисии от подвижни източници 

 

 Много от най–сериозните екологични проблеми в градовете на страната, 

в т.ч. и за Опака са свързани с автомобилния транспорт. Като цяло сектор 

“транспорт” допринася за 60% от емисиите на СО, около 25% от емисиите на 

СО2, свързани с енергийни процеси, около 38% от тоталните емисии на NОх, 

бензиновите двигатели на МПС допринасят за замърсяването на въздуха с 

приблизително 40% от емисиите на ЛОС, а към това се добавя и фактът, че 

транспортът е източник и на шумово замърсяване. Това натоварване на въздуха 

оказва сериозни последици върху човешкото здраве. Поради това емисиите от 
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транспорта изискват специално внимание. Национална стратегия по околна 

среда обръща специално внимание на мобилните източници на замърсяване на 

въздуха и ги подрежда сред приоритетните проблеми на замърсяване на 

въздуха, особено за градовете. Общите годишни емисии от транспортния сектор 

(за различните замърсители) се изчисляват на базата на статистически данни за 

консумацията на горива.  

 

2.1.3.2. Неорганизирано замърсяване с прах в населените места - 

резултат от ниво на благоустрояване и почистване. 

 

Няма информация за дяловото участие на този тип замърсяване през 

годините, но независимо от това може да се предположи голяма тежест на този 

тип замърсяване през летния сезон и сухите дни. Общината полага усилия за 

поддържане в добро състояние на уличната и пътна мрежа.  

 

2.1.4. Неприятни миризми 

 

Като основен източник на неприятни миризми могат да бъдат посочени 

торищата около лични стопанства на изходите на населените места.  

Специфичен източник на неприятни миризми за гр. Опака се явява 

заустването на отпадъчните води в регулационните граници на града. 

Незавършената канализационна мрежа, и пречиствателна инсталация са 

причина за това.  

 
Въз основа на гореизложения анализ могат да се направят следните ИЗВОДИ: 

 1. Община Опака се характеризира с нисък потенциал на замърсяване - 

климатичните условия не благоприятстват задържане и събиране на 

атмосферни замърсители в приземния въздушен слой. 

2. Не се провеждат регулярни замервания за анализ на качеството на 

атмосферния въздух. 

3. На територията на общината няма предприятия, от чиято 

производствена дейност да се емитират целогодишно вредности в 

атмосферата. Няма замервания за повърхностно натоварване на открити 

площи. 

4. Отоплителните инсталации са основен източник на замърсяване на 

въздуха през зимния сезон. Не се използва екологично чисто гориво – газ за 

отоплителните инсталации. 
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5.  Дейностите по благоустрояване и почистване на града и населените 

места са в минимален обем  

 

2.2. ВОДИ  

 

2.2.1.Количество на водните ресурси в община Опака 

 

Водният ресурс на община Опака се формира от повърхностни, язовирни 

и подземни води.  

През територията на общината преминава река Черни Лом – приток на 

река Дунав.Тя е пълноводна през цялата година. Характерните фази на режима 

на водните стоежи в реката са: пролетно пълноводие, летни и есенни приливни 

вълни и есенно и зимно маловодие. Естествени езера и минерални води на 

територията на общината няма. Има изкуствено създадени 2 язовира за 

напояване и риборазвъждане намиращи се с. Горско Абланово и гр.Опака. 

Водното богатство в землището е голямо. През него минават много 

подземни реки. Общината е богата и на чешми, които могат да се използват за 

питейни нужди.  

Върху режима на речния оток от съществено значение е влиянието на 

валежите през годината, тяхната интензивност, образуването и топенето на 

снежната покривка и загубите в изпарение. 

Липсват данни за състава и количеството на водите на реките и язовирите.  

 

2.2.2. Водопотребление в община Опака 

 

Населените места в Община  Опака се водоснабдяват с питейна вода, 

отговаряща на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на 

водата предназначена за питейно-битови цели. На територията на общината 

няма не водоснабдени населени места. Основен потребител на вода е 

населението на общината, което е разпределено в 6 населени места с общо 

население 7446 жители.  Местният бизнес и общинските учреждения са 

следващият значим консуматор на водни количества. 

Водопроводните съоръжения и водопроводната мрежа на общината е 

изградена в периода 1954 – 1966г. Тръбите, използвани за водопренасяне са 

над 90% от етернит. Дължината на водопреносната мрежа е 80,2км. Тя е с 

намалена надеждност и влошени експлоатационни качества. Нарушава се 

нормалното водоподаване от честите аварии по тръбопровода. Има  високи 
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загуби на вода и разходи на електроенергия. Разходите за поддържане на 

водоснабдителната система са високи. 

 

Таблица 9. Загуби на водопреносната система  

Период Подадена вода м
3 

Консумирана вода м
3
 Загуби м

3
 Загуби % 

2006г. 555 562 171 113 384 449 69.2 

2007г. 595 169 186 288 408 881 68.7 

2008г. 535 492 171 893 363 599 67.9 

 
 

 
 

Фиг. 5 Загуби на водопреносната система за периода 2006г. – 2008г. 

 
 

За измерване на подадената вода от ПС и пред населените места на 

всички обекти са монтирани водомери и разходомери. На всички 

водопроводни отклонения на потребителите, консумацията се измерва по 

изправни тарирани и пломбирани водомери.  

 Потребителите на град Опака и населените места в общината се 

водоснабдяват със 100 % помпажна вода от подземни водоизточници. Това 

предопределя високите разходи за консумираната електрическа 

енергия.Снижаването на енергийните разходи чрез подмяна на морално и 
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физически остарелите помпени агрегати и арматури, ще подобри енергийната 

ефективност на водоснабдителната система.  

 

2.2.3. Качество на водите използвани за питейни нужди 
 

Качеството на питейните води се изследва от РИОКОЗ – Търговище. 
Ползваните водоизточници са в добро техническо и експлоатационно 
състояние. Има водоизточници, които не са в експлоатация, но се ползват като 
резервни. 

По показателите цинк, мед, флуор, барий, олово, арсен, хром, селен, 
кадмий и уран се правят изследвания веднъж на 5 години. Не се правят 
изследвания по микробиологични показатели.  

По показател “нитрати” нестандартни са пробите вода, взети от селата: 
Г. Абланово и Гърчиново. 

Обеззаразяването на питейната вода се извършва на всички 
водоизточници посредством хлор – газ, натриев хипохлорид, хлорна вар и с 
шурхлор на таблетки за малките водоизточници. За водоизточниците с 
постоянни отклонения от БДС – вода за пиене по показател “нитрати” трябва да 
се изготви проект за санитарно охранителните зони с хидрогеоложки доклад.На 
базата на изготвените проекти ще се извърши маркировка на санитарно 
охранителните зони и извършване на съответните мероприятия, задължителни 
за всеки пояс от зоната.  

Националната автоматична система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/ 
няма пунктове на територията на община Опака. Представителни данни за 
качеството и количеството на повърхностните води няма.  
 
2.2.4. Основни замърсители на територията на община Опака 
 

Единствената река протичаща през населените места на община Опака е 
река Черни Лом. Контролът на състоянието на тези повърхностните води и 
степента на тяхната замърсеност се упражнява от Регионалната инспекция по 
околната среда и води в град Шумен.  

 Характерни за реката са многобройните директни зауствания във 
водоприемниците. В нито една общинска селищна система няма изградени 
пречиствателни станции за отпадъчни води. На територията на общината има 
изградена канализационна система единствено в град Опака.Тя е смесена – 
заедно се събират и отвеждат битово – фекалните, производственоотпадните и 
дъждовните води . Другите населени места нямат изградена канализационна 
мрежа В тях отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове. На 
територията на гр. Опака няма изградена ГПСОВ, събраните битово-фекални и 
производствени отпадъчни води, чрез градската канализационна мрежа или 
самостоятелни промишлени колектори, заустват директно в река Черни Лом.  
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Определена степен на пречистване на производствените отпадъчни води се 
постига от локалните пречиствателни съоръжения, като септични ями, 
биофилтри, мазниноуловители, каломаслозадържатели.  
 Случаите на замърсяване на водните течения  на реките, преминаващи 
през територията на Община Опака, се дължи на заустващите в тях 
непречистени и недостатъчно пречистени отпадъчни води. Те се формират от 
битовата и производствената дейност в селищните системи. 

Контролът на състоянието на водното течение се упражнява от РИОСВ – 
Шумен, косвено чрез емисионен контрол на обектите - замърсители, и пряко - 
чрез имисионния контрол на водите. Изследваните проби води показват, че 
река Черни Лом отговаря на проектната си категория водоприемник – “трета 
категория”, по всички показатели. 

За цялостно решаване на проблема с отпадъчните води е необходима 
цялостна актуализация на количеството и състава на отпадъчните води от 
различните отрасли на промишлеността.  

Основни замърсители на територията на общината са Тухларния цех гр. 
Опака и двете мандри – в с. Крепча и с. Голямо Градище. 
От направения анализ могат да се изведат следните ИЗВОДИ: 

� водопроводната мрежа е с намалена надеждност и влошени 

експлоатационни качества; 

� високи загуби на вода; 

� високи разходи за електроенергия. 

� малки диаметри на канализацията в централната част на града (при 

средно голям дъжд се препълва и работи като напорна); 

� физическото износване на тръбната мрежа (нарушаване на якостта); 

� многобройните точки на зауствания в приемниците, без необходимото 

пречистване;  

� амърсяване на водите на река Черни Лом; 

� включване на водопроводната мрежа в проекта за осигуряване на 

надеждност и качество на подаваната вода и равномерност на 

натоварването; 

� намаляване загубите на вода; 

� подобряване оперативността и вземане на решения при 

експлоатацията и поддръжката на водопроводната мрежа и 

съоръженията; 

� подмяна на помпени агрегати и арматури; 

� намаляване на общите разходи за водоснабдителната система. 
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� изграждане на канализационна мрежа в населените места от 

общината; 

� повишаване ефективността на изградените канализационни 

колектори; 

� създаване на инвестиционни условия и осигуряване на средства за 

ликвидиране на многобройните директни зауствания във 

водоприемниците. 

� актуализация на количеството и състава на отпадъчните води от 

населението и промишлеността; 

 
През 2008г. община Опака има одобрен проект за „Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” на тема „Канализация, реконструкция на 
водопроводи, възстановяване на улици и ПСОВ” гр.Опака. След разработването 
на инвестиционния проект общината ще кандидатства за неговото финансиране 
за да може да се извърши до изграждане канализационната система, 
реконструкция на водопроводи, възстановяване на улици и изграждането 
ПСОВ. 
 

2.3. ОТПАДЪЦИ 

 

Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, 

ограничават използваемостта на земята, създават хигиенни проблеми и дразнят 

естетическите възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на 

натрупването им физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в 

многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно 

въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което 

създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна отпадъците са 

ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна 

употреба води до съхранение на природни ресурси. 

Ето защо управлението им е сложен и многообхватен процес, изискващ 

интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на 

подходяща икономическа среда и нормативна база, и не на последно място 

висока обществена отговорност. 

Предвид характера на проблема и в съответствие с изискванията на чл. 26 

от Закона за опазване на околната среда и водите и чл. 29 от Закона за 

управление на отпадъците е разработена “Общинска програма за управление 

на отпадъците 2005– 2009 г.” 
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Програмата съдържа детайлен анализ и оценка на съществуващото 

състояние, на базата на които и при спазване на принципите на устойчивото 

развитие, са изведени основните приоритети в политиката на местната власт и е 

разработен съответния План за действие. В “Програма за управление на 

отпадъците на община Опака 2005 – 2009 г.” е отразена наличната информация 

относно депонираните на общинското депо количества отпадъци до 2003г. 

включително. Трябва да отбележим, че за периода от време до 2003 г. вкл. 

количествата отпадъци са изчислявани на база брой курсове на 

сметоизвозващите автомобили, обем на извозваните съдове, степен на 

запълненост и  относително тегло на отпадъка. Този начин на отчитане на 

количествата естествено внася висок процент грешка, независимо от 

положените усилия за максимална прецизност при обработка на 

първоначалните данни. 

Общото количество на отпадъците, генерирани в община Опака през 

периода 2006 – 2008 г. е: 

Таблица 10. Количество генерирани отпадъци 

Вид отпадък в тона годишно 2006 г. 2007г. 2008г. 

Твърди битови отпадъци /т./ 
1300 1500 1430 

 

Системата за събиране и извозване на ТБО е организирана в цялата 
община и обхваща 100% от населението на общината. Дейността по събиране, 
извозване, съхранение и обезвреждане на битовите и строителни отпадъци се 
извършва от фирма “Астон Сервиз”ООД, гр. Русе по график, определен от 
община Опака за всяка календарна година. Контролът по събирането и 
временното съхранение на производствените и опасните отпадъци се извършва 
от общинска администрация, кметовете на селата и РИОСВ – Шумен. В момента 
на територията на община Опака има 420 бр. контейнери тип "Бобър". 

Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва от 1 бр. сметосъбиращ 
автомобил МАН. 

Депото за ТБО в гр. Опака се стопанисва от Община Опака. То ще бъде в 
експлоатация, до влизането в действие на Регионалното депо за ТБО гр. Бяла 
област  Русе. Транспортираните на организираното сметище отпадъци се 
разстилат и уплътняват послойно с два верижни трактора ДТ 75 с булдозер на 
дъска и трактор Т170 до достигане височина на работния участък от 1,8м и се 
засипват с изолиращ слой пръст с дебелина 0,2м. За запръстяване се използват 
багер и самосвал.  

За осигуряване на правилна организация за извозване на ТБО със 
специализираните сметоизвозни коли са разработени маршрутни графици, 
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които включват часов график, маршрут и последователност на обхождане на 
населените места. Честота на събиране на отпадъците е ежеседмично (сряда и 
четвъртък). 
 Разделно събиране на отпадъците в общината не се извършва. 

През 2007 г. е сключен договор № 18 със срок от 28.06.2007 г. до 
28.06.2012 г. за сътрудничество с Организацията по оползотворяване на 
отпадъци от опаковки „Екобулпак” АД за разделно събиране, временно 
съхраняване, сортиране, обработка и транспортиране на отпадъци от опаковки, 
образувани от домакинствата, обществените и административни учреждения, 
училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на територията 
на Община Опака.  

Съгласно сключения договор, „Екобулпак” АД беше длъжна в срок от 90 
дни да разположи контейнери за разделно събиране на определените от 
общината места, както и да транспортира събраните отпадъци. До този момент 
„Екобулпак” АД не е изпълнила задължението си по договора. До настоящия 
момент няма доставени и разположени контейнери за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки. 

В района на общината няма изградена система за  преработване на 
отпадъците.  
 В Наредба 1 на ОбС гр. Опака за опазване на обществения ред и чистотата 
на населените места на територията на Община Опака Раздел III е за 
поддържане на добър естетически вид и чистота на населените места. 

Общински съвет Опака приема ежегодно такса “битови отпадъци”. Данни 
за таксите са поместени в Таблица 11. 

 

Таблица 11 Количество на отпадъците по вид за периода 2005-2008 г. 

Домакинства                ‰ Юридически лица        ‰ Такса за битови 
отпадъци 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Градове, в т. ч. 

- сметоизвозване; 

- депониране; 

- улично почистване 

3,5 

1,4 

1,2 

0,6 

3,5 

1,4 

1,2 

0,6 

3,3 

1,1 

0,8 

1,2 

3,3 

1,1 

0,8 

1,2 

10 

 

10 10 

5 

3 

2 

10 

5 

3 

2 

Села, в т. ч. 

- сметоизвозване; 

- депониране; 

- улично почистване  

1,8 

 

0,6 

1,2 

1,8 

 

0,6 

1,2 

2 

0,7 

0,8 

0,5 

2 

0,7 

0,8 

0,5 

10 

 

10 6 

3 

2 

1 

6 

3 

2 

1 
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Приходите от таксата за битови отпадъци покриват само текущите 

разходи. 

Приходите от такси и разходите за извършване на дейностите по 

сметопочистване, сметоизвозване и депониране на ТБО са дадени в таблица 12. 

Тези средства са крайно недостатъчни за извършване на дейността, съгласно 

регламентиращите документи. 

Финансовите средства за обезпечаване на дейностите по третиране на 

битовите отпадъци и поддържане на чистотата се осигуряват от постъпленията 

по таксата за битови отпадъци. 

Конкретните размери на таксата за всеки от предвидените по ЗМДТ 

случаи се определят с решение на общинския съвет на база одобрена план-

сметка, включваща присъщите разходи. 

 

                                                               Таблица 12. Разходи за третиране на отпадъците 

Година  Приходи от такса смет в 
      общинския бюджет 

Разходи по третиране на  
           отпадъците 

2006 год. 1 410 905 627 902 

2007 год.               1 508 840 1 520 311 

2008 год. 1169 173 1 227 002 

     

 Гражданска активност по проблемите с ТБО в общината почти липсва. 

Населението не е запознато с опасностите и рисковете, които ТБО създават, 

както и с възможностите за решаването им. Като отрицателен фактор за 

обществената активност на населението се явява икономическата ситуация в 

страната, характеризираща се с всеобщо обедняване и насочване на 

вниманието на населението към оцеляване. Няма стимули за широко 

обществено участие в решаването на проблема с отпадъците. 

Причините за настоящото състояние в общината по отношение на 

отпадъците са: 

 -  тежкото икономическо състояние на общината; 

      -  глобите, налагани на населението при констатирани нарушения, 

решават само част от проблемите; 

 -  населението няма необходимите познания в областта на 

опазването на околната среда; 

 -  няма стимули за насърчаване на населението да пази чисто 

населеното място и своя дом. 

 



_________________________________________________________________________________________________ 

Програма за опазване на околната среда на община Опака за периода 2009 – 2014г.              29 
 

Определянето на бюджета за третиране на твърди битови отпадъци на 

база текущи разходи за дейността, без да се предвиждат средства за 

модернизация и закупуване на нова техника и съдове за смет, рекултивация на 

старите сметища, строителство на нови съоръжения за третиране на 

биоразградимите отпадъци и др.е основна пречка за решаване на въпросите, 

свързани с управлението на ТБО.  

В заключение се налагат следните основни задачи, които на практическо 

ниво да способстват за решаване на проблемите на община Опака в областта на 

управлението на отпадъците: 

 

 

- рекултивация на старите сметища; 

- въвеждане на разделно сметосъбиране на територията на общината, 

- определяне на местата за събирането и съхранението на излезлите от 

употреба МПС, употребени автомобилни гуми, акумулаторни 

батерии, луминесцентни и други лампи, съдържащи живак. 

- разработване и осъществяване на проект за рекултивиране на 

закритите нерегламентирани селски сметища; 

- разработване и осъществяване на проект за рекултивиране на 

общинското депо за ТБО, след влизането в експлоатация на РД за ТБО 

гр. Бяла.  

- разработване и осъществяване на план за премахване на 
съществуващите изоставени и незаконни сметища на територията на 
общината;  

- разработване и осъществяване на специализирана кампания за 
повишаване на подкрепата и ангажираността на обществеността към 
прилагане на превантивния подход в сферата на управлението на 
отпадъците; 

- разработване на „Програма за управление на отпадъците за период 
2009 – 2014г. 
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2.4. ШУМ 

 
През 2005 г. влезе в сила Закон за защита от шума в околната среда. 

Същият регламентира компетенциите на държавните органи.  

- Министърът на здравеопазването организира извършването на 

измерването, управлението и контрола на шума в околната среда, предизвикан 

от локални източници на шум.  

- Министърът на околната среда и водите организира извършването на 

измерването, оценката, управлението и контрола на шума излъчван от 

промишлените инсталации и съоръжения.  

- Министърът на вътрешните работи, чрез определени от него служби 

осъществява контрол върху пътните превозни средства, движещи се по 

пътищата, по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда.  

- Кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица 

упражняват контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на 

строежите, по отношение на шума излъчван по време на строителството, 

организират и регулират движението на автомобилния транспорт в населените 

места с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми. 

По отношение на шума като фактор на въздействие следва да се отбележи, 

че на територията на община Опака шумовите замърсявания, са предимно от 

движението на МПС по главните пътни артерии, свързващи общинския център и 

останалите населени места. 

 Шумът от производствените дейности в града не създава екологични и 

здравни проблеми на жителите , дори и на тези от най-близките сгради. Има 

много малък брой производствени предприятия, които могат да бъдат 

квалифицирани като локални източници на шум. 

 Като цяло може да се отбележи, че на територията на общината липсва 

шумово замърсяване, не съществуват проблеми, свързани с осигуряването на 

нормална акустична обстановка за населението на общината. 

Изводи: 

1.  гр.  Опака се характеризира със сравнително слаба шумова 

среда; 

2. Източник на шумови замърсявания в преобладаваща степен е 

движението на МПС; 

3. За генерална оценка може да послужи констатацията, че на 

територията на общината почти не съществуват шумови замърсявания, а ако 
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съществуват, те в никакъв случай не генерират екологични или здравни 

проблеми. 

2.5. ПОЧВИ 

Най-разпространеният почвен тип в района на гр. Опака е излужен 

чернозем с тежко пясъчливо глинест механичен състав, неерозиран или със 

слабо проявена ерозия с  бонитетен бал 63-71 точки и 78-88 точки съответно 

при неполивни и поливни условия на отглеждане на земеделските култури. 

Този тип почви са категоризирани в III-II категория при условие, че не са 

ерозирани или този процес е слабо изразен. 

Много разпространен почвен тип са тъмно сивите горски почви, с тежко 

пясъчливо глинест механичен състав, неерозирани с висок бонителен бал. 

Същият тип почви, слабо каменисти със слаба степен на ерозия са с по нисък 

бонитален бал, които намаляват съответно при силна степен на ерозия. 

Тъмно сивите горски почви, плитки със средно пясъчливо глинест 

механичен състав, но със средна каменитост са без стопанско значение, тъй 

като са с изключително нисък бонитетен бал 14-17. 

Не малка част заемат сивите горски почви със средно пясъчливо глинест 

механичен състав с висока степен на пригодност за отглеждане на земеделски 

култури. 

Незначителни площи в района заемат хумусно-карбонатните почви със 

средно пясъчливо глинест механичен състав. Тези почви са без значение за 

стопанския живот на района, с низка бонитетна оценка. 

В района на гр. Опака са разположени и силно ерозираните черноземи, 

средно пясъчливо глинести със ниска бонитетна оценка. 

Известна част от землището заема почвения тип карбонатен чернозем 

тежко пясъчливо глинест със слабо до средна степен на ерозия. 

С най-висок бонитетен бал /79-99/ и най-висока категория са алувиално-

делувиалните, тежко пясъчливо глинести почви заемащи немалка част от 

землището. 

Карбонатният чернозем се отличава с високо съдържание на физична 

глина както в орницата така и в подорницата. Почвената реакция е неутрална. 

Излужения чернозем с тежко пясъчливо глинест механичен състав  

съдържа 46 % физична глина . 

При тези почви със средно изразена ерозия мощността на хумусния 

хоризонт е по-малка в сравнение със същия с по-слабо изразена ерозия.  

Оподзоления чернозем с тежко песъчливо глинест механичен състав, без 

или със слаба ерозия, съдържанието на физична глина е 48 и 54 % съответно за 
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орния слой и за подорния. За разлика от горепосочените почви, подобните на 

тях, но със средно песъкливо глинест механичен състав  и силно проявена 

ерозия съдържанието на физична глина е по-ниско /46 и 31 %/. 

Тъмно сивите горски почви имат съдържание на физична глина вариращо 

от 40 до 52 % в орния и също толкова в подорницата. 

Хумусно-карбонатните почви, леко до средно песъкливо глинест 

механичен състав съдържат 40 % физична глина. 

Няма данни за зони с ерозирани, засолени или вкислени почви, както и 

на зони с почви, замърсени с вредни вещества. 

 

2.5.1. Замърсяване на почви с тежки метали и нефтопродукти 

 

В община Опака няма производства, които да замърсяват почвите с тежки 

метали /олово, мед, цинк, арсен, кадмий, никел, хром/ и нефтопродукти. 

Възможно е частично локално замърсяване с нефтопродукти в района на 

бензиностанциите, намиращи се на територията на общината, но за това няма 

данни. /Нормата за допустимо съдържание на нефтопродукти в почвата е 300 

мг/кг почва/. 

Като единствен значим източник на замърсяване с оловни аерозоли могат да 

бъдат идентифицирани моторните превозни средства с бензинови двигатели. 

Потенциално замърсени с олово са земи в крайпътните зони с ширина 15-25 

метра.  Няма конкретни изследвания за наднормено ниво на замърсяване с 

тежки метали на почвите в района. 

 

2.5.2. Замърсяване на почви с нитрати 

 

С възстановяването на частната собственост върху земята практиката по 

наторяване на почвите мина през различни фази: от предозирано и 

безконтролно към наторяване преобладаващо с естествени торове и в умерена 

степен с изкуствени. Няма конкретни анализи на почвени проби от района за 

замърсяване с нитрати.  

 

2.5.3. Замърсяване на почви с пестициди 

 

Нормите за допустимо остатъчно съдържание на пестициди в почвите са 

определени за различните видове хербициди, инсектициди и фунгициди. На 

територията на община Опака се намират около 30м3 пестициди - негодни, с 
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изтекъл срок на действие или с неустановен състав, които  се съхраняват в 14 

бр. “Б-Б кубове на специална площадка в гр. Опака.  Няма провеждани анализи 

на почвите за установяване на остатъчно ниво на пестициди в тях. Не се очаква 

превишения на нормите поради това, че използването на пестициди не е 

регулярна дейност в последните години, а стари замърсявания с пестициди не 

са идентифицирани.   

 

2.5.4. Заблатени почви  

На територията на общината няма заблатени почви. 

 

2.5.5. Ерозирали почви 

Орографските особености на района не благоприятстват ветрова ерозия, 

но създават условия за водна ерозия. Големите наклони на терените, обемът и 

интензивността на валежите в съчетание с почвените условия са част от 

факторите, които определят интензивността на ерозията.  

Важно е да се има предвид, че скоростта на ерозия е различна при 

различните типове растителна покривка. Естествената ерозия се ускорява под 

влияние на човешката дейност.  Незасетите обработваеми земи са подложени 

на около 30 пъти по-интензивни ерозионни процеси в сравнение с почви под 

горска покривка. Широколистните насаждения в горския фонд, със своите 

водозадържащи функции имат изключителна роля за предотвратяване на 

ерозионните процеси. 

 

2.5.6. Замърсени с вредни вещества и отпадъци 

Не са провеждани наблюдения за площи замърсени с вредни вещества 

или отпадъци.  

 

2.5.7. Радиационно състояние на почвите 

Няма данни за радиационното състояние на почвите в Община Опака. 

 

ИЗВОДИ: 

1. не са регистрирани замърсявания на почвите с нитрати от предозирано 

торене; 

2. не са правени проучвания на почвите в района за замърсяване с тежки 

метали, нефтопродукти и др. вредности, но не са налице и значими източници 

за подобен род замърсяване; 
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3. почвите в района не са замърсени с пестициди, не са вкислени или 

засолени, а също не са силно повлияни от ерозионни процеси. 

2.6. ЗЕМНИ НЕДРА 

 

2.6.1. Геоложка основа   

 

Най-пълна представа за цялостния геоложки строеж на даден район се 

получава чрез неговата стратиграфия и тектоника. България като част от 

Балканския полуостров спада към Средиземноморската геосинклинала, която е 

заета от гънките на Алпо-Хималайската нагъната система. 

 

2.6.1.1. Стратиграфия на община Опака 

 

Обликът на съвременния релеф на общината е отражение не само на 

многократното изменение на палеогеографията в тези земи, но и на 

продължителното и сложно геоложко и геоморфоложко развитие. То е било 

свързано с непрекъснатото взаимодействие между геоложката основа, 

земекорните движения и екзогенните процеси. 

Прегледът на различните по възраст седиментни скални формации дава 

възможност да се установят етапите в геоложкото развитие на района. 

Седиментните скали и придружаващите ги фосили представляват истинска 

азбука за разгадаване продължителното и сложно геоложко развитие. 

В геоложкия строеж на района е взел участие мощен седиментен 

комплекс, представен от въздействащата роля на палеозоя, мезозоя и 

кватернера.  

Релефноизграждащо влияние върху района са оказали скалните 

формации на долната креда, когато морския басейн е заливал земите на 

Дунавската равнина, Предбалкана и Стара планина. В него са били отложени 

валанжински варовици, хотривски мергели, баремски и аптски варовици и 

пясъчници. 

• Маливаланжин – седиментите на маливаланжина имат 

повсеместно разпространение на територията на цяла Северна 

България. На повърхността те се разкриват във вид на отделни 

петна. Отложенията му са представени от варовици, преминаващи 

в дълбочина в доломитизирани варовици и доломити. Докато в 

пределите на Мизийската платформа лиоложката характеристика 
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на комплекса е сравнително постоянна, то на юг и югозапад 

фациеса на отложенията постепенно се изменя.  

• Хотрив – Хотривските седименти имат повсеместно 

разпространение на разглежданата територия. Развити са в глинено 

– карбонатен фациес – мергели, неравномерно песъчливи, с 

прослойки от глинести варовици. 

• Барем – апт  

В разглеждания район апта е представен предимно от пясъчници, 

сред които се срещат прослойки от мергели. 

В аптските седименти са образувани отделни локални водоносни 

хоризонти, подхранвани от атмосферните валежи, които почти 

изцяло се дренират в деретата и овразите, благодарение на 

насечения релеф. 

• Кватернер – кватернерът е представен от алувиалните отложения на 

р. Врана и от делувиалните и льосовидни отложения по склоновете 

на Поповските и Разградски височини. 

Алувиалните наслоения са изградени от слабо споени чакъли, 

съставени от различно оцветени варовикови, кварови и 

пясъчникови късове, добре сортирани в дълбочина. 

Общата мощност на отложенията са от 1 до 20м. 

Сега областта се изпълва от ниски асиметрични моноклинални ридове, 

които й придават ридово хълмист характер. Вертикалното разчленение рядко 

надвишава 150 – 200м/км2, като най – често е в пределите на 50 – 100м. Със 

сравнително малка гъстота е и талвеговата мрежа. Най–широко представени са 

териториите с хоризонтално разчленение 0.5 – 2км/км2. 

Мозаечният характер на релефа, с неговите морфографски и 

морфометрични особености /отнасящи се до надморска височина, големина на 

наклона, гъстота и дълбина на разчленението/ и засягаща проходимостта, 

различната степен на достъпност и възможностите за усвояване, е важен 

качествен и количествен показател за териториалните природни ресурси. 

Характерният за района на община Опака хълмист релеф благоприятства 

развитието на пътната мрежа, селищните системи заедно с прилежащите им 

комуникации и на земеделието. 

В общината няма данни за свлачищно – срутищни процеси. 
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2.6.1.2. Тектоника 

 

България спада към Средиземноморската геосинклинала, която има 

продължително тектонско развитие. Главните нагъвания, които са я оформили 

са се извършили през алпийския тектонски цикъл, проявил се през палеозоя и 

мезозоя. В геоморфоложко отношение общината е разположена в източната 

част на Предбалкана. Теренът е равнинно - планински. 

 

2.6.1.3. Хидрогеология 

 

В хидрогеоложко отношение общината се характеризира основно с 

грунтови плиткозалягащи подземни води, акумулирани главно през кватернера, 

в неговите алувиални отложения. В Източния дял на Предбалкана, където 

попада разглеждания район, пласторедът е представен от слабопроницаеми и 

водоупорни флишки наслаги и мергели, и практически не съдържа съществени 

ресурси и находища на пресни напорни води. 

 

2.6.2. Подземни природни богатства  

 

Геоложкият строеж и полезните изкопаеми са тясно свързани с 

литоложките особености на тази част на страната. Преобладават нерудните 

изкопаеми – глина, варовици, мергел и пясъчници.  

В община Опака има кариера за добив на инертни материали – глини.Тя 

се намира в гр. Опака и се експлоатира от Кооперация „Прогрес-94” гр. Опака. 

По данни от РИОСВ Шумен за 2008г. нарушеният терен е 30 дка. Към момента 

няма данни да е извършена рекултивация на терен.  

 

ИЗВОДИ 

 

1. Характерният за района на община Опака хълмист релеф 

благоприятства развитието на пътната мрежа, селищните системи заедно с 

прилежащите им комуникации и на земеделието. 

2. Районът е беден на полезни изкопаеми. 
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2.7. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ГОРИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 

Релефа на землището по течението на река Черни Лом е равнинен, а в 

останалата част на землището, силно нагънат и прорязан от множество долове. 

Тук  има голямо разнообразие от естествени широколистни дървесни и 

храстови видове и нразнообразна тревиста растителност. Преобладават чисти и 

смесени гори от цер, благун, зимен дъб, габър, бук, космат дъб, полски и 

планински ясен, явор, шестил, дива череша, леска. В тях се среща мъждрян, 

клен, мекиш, бряст, сребролиста липа, келяв габър и  др. Не малък процент в 

землищата заемат и храстовите гори. 

Горите в районите имат дървопроизводителни, средообразуващи, 

защитно-водоохранни, противоерозийни, рекреационни и здравно-украсни 

функции. 

На територията на община Опака, горския фонд  е разделен на 

държавни общински гори и частни физически и юридически лица. 

Стопанисването и ползването на горите независимо от тяхната собственост се 

извършва съобразно разпоредбите на Закона за горите и правилника за 

прилагането му. 

Многогодишната стопанска дейност на човека се е отразила 

благоприятно върху общото състояние на горите. Голяма част от насажденията 

са запазени с добър сортиментен състав. В по – голямата част на общината 

възобновяването е добро и гарантира в бъдеще условия за действително 

възпроизводство на дървесина. На отделни места има повреди предимно от 

паша на селскостопански добитък, което е довело до неблагоприятни 

въздействия в растежа и развитието на дървесната растителност. 

Контрол върху екологосъобразното използване на горите за територията 

на община Опака се осъществява от ДП – Държавна дивечовъдна станция 

«Черни Лом» - гр. Попово. 

Системно се следи за опазване на горите, предотвратяване 

разпространението на вредители, залесяване и извеждане на санитарни сечи. 

Не е установено повишено ползване на горите, както по обем, така и по 

категории. Технологичният план на района за залесяване е съобразен с 

изискванията на Лесоустройствения проект (ЛУП) и не са констатирани 

нарушения от Инструкцията за залесяване. Обект на контрол са и горите, и 

насажденията извън горския фонд. Пътно управление, Напоителни системи и 

Енергоснабдяване следят за правилното им стопанисване, с предписания до 
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община Опака. Изготвени са оперативни планове за действие съвместно с РСПУ 

и местното население за предотвратяване възникването на пожари. 

Проблем представлява разпространението на гъботворка по 

насажденията и трахеомикоза по дъба.  

Спазват се изискванията на ЛУП за годишен добив по категории 

дървесина. Главните сечи се извеждат с цел подсигуряване естественото 

възобновяване на съответните насаждения с основния дървесен вид. В 

определени случаи се извършва изкуствено подпомагане на възобновителните 

процеси чрез залесяване на фиданки от зимен дъб, бук и жълъд от зимен дъб. 

Въпросът за съхраняване и възстановяване на буковия дървостой е особено 

важен за общината, като се има предвид средообразуващата, водозадържаща и 

вододайна функция на гората.  

Тревистата растителност е разпространена в низините по склоновете на 

горите и по високите плата. Тя е представена от троскот, обикновена метличина, 

комунига, детелина, балур,кощряк, паламида, поветица, вълча ябълка,щир, 

синап и др. 

В Защитена  зона за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна по Натура 2000 /одобрена с решение на МС №122 от 02 март 

2007г.обн. в ДВ бр. 21 от 09.03.2007г./  – BG 0000608 “Ломовете”  попадат площи   

от  с. Горско Абланово и с. Гърчиново. 

            Фауната на общината е взаимносвързана с определени екологични 

предпоставки, осигурявани от растителността, климата, водите, антропогенното 

въздействие. Разглежданият животински свят може да бъде отнесен към 

Северната зоогеографска подобласт на България. В нея преобладават сухоземни 

животни, характерни за Средна и Северна Европа. Характерни представители на 

фауната в обезлесените, скални терени са: пепелянка, стенен гущер, скалолазка, 

червенокръста лястовица, черен щъркел, гарван гробар, прилеп, белка, язовец, 

лисица, чакал. 

Горските масиви от зимен дъб и келав габър се обитават от следните 

животински видове: слепок, медянка, смок мишкар, горски гущер, синигер, 

кълвач, авлига, горска дърволазка, горска зидарка, заек, таралеж, къртица, 

невестулка, катеричка, дива котка, сърна, златка, дива свиня, вълк. 

Местата с по-голяма надморска височина се обитават от усойница, гълъб 

хралупар, черен кълвач, орехче, осояд, кукумявка, пъдпъдък. От бозайниците се 

срещат всички изброени по-горе, а също и благороден елен, лисица, чакал. 

За около сто години природата е загубила напълно някои свои 

обитатели – мечка, рис. Повечето от тях са унищожени като ловни обекти. Други 
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се срещат много рядко и са застрашени от изчезване. Причините са комплексни. 

Един от основните проблеми в района е бракониерството, разпространено по 

отношение на някои представители на фауната – сърна, диво прасе, фазан.  

РИОСВ–Шумен  упражнява контрол за ограничаване на незаконната 

търговия с редки и защитени видове растения и животни. Периодични 

наблюдения (съобразени с биологията на отделните видове) се предвиждат 

върху популациите на застрашени и редки животни, особено в орнитологично 

важните места в региона. Отчитат се местообитанията, тенденциите в 

числеността и плътността на находищата, регистрират се отрицателните 

въздействия. 

 

ИЗВОДИ: 

1. Голяма част от насажденията са запазени с добър сортиментен 

състав.Многогодишната стопанска дейност на човека се е отразила 

благоприятно върху общото състояние на горите;  

2. На територията на община Опака няма обявени или предложени за 

обявяване защитени територии и защитени обекти; 

 

2.8. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

 

На територията на община Опака се срещат  над 150 вида лечебни 

растения по данни от “Хорологичен атлас на лечебните растения в България” и 

Приложение към чл. 1, ал. 2 от Закона за лечебните растения. Между тях са 7 

видове с ограничено разпространение в страната и 10 със забранителен режим. 

Състоянието на природните им популации изисква строг контрол върху 

изземването на растителна маса и допълнителни мерки за възстановяването 

им.  
 

Таблица 13. Лечебни растения с ограничителен и забранителен режим. 
Режим по Заповед № РД-83 

от 30 януари 2004 г. на МОСВ 
№ 

Наименование на 
Български език 

Наименование на Латински език 
Ограничителе

н режим 
Забранителен 

режим 

1 2 3 4 5 

1 Божур червен  Paeonia peregrina Mill.  *  

2 
Волски език  

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. 
(Scolopendrium vulgare Sw.)  

 * 

3 Динка лечебна  Sanguisorba officinalis L.   * 

4 Залист бодлив  Ruscus aculeatus L.   * 

5 Зърнастец елшовиден  Frangula alnus Mill.  *  

6 Иглика лечебна  Primula veris L. (P. officinalis (L.) Hill.)  *  
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7 Изтравниче 
(Страшниче) 
обикновено  

Asplenium trichomanes L.  
 * 

1 2 3 4 5 

8 Исландски лишей  Cetraria islandica (L.) Ach.   * 

9 Копитник  Asarum europaeum L.   * 

10 Мечо грозде  Arctostaphylos uva- ursi (L.) Spreng.   * 

11 Момина сълза  Convallaria majalis L.   * 

12 Оман 
сърцевиднолюспест 
(Оман бял)  

Inula helenium L.  
 * 

13 Ранилист лечебен  Betonica officinalis L. (Stachys officinalis (L.) 
Trev.  

*  

14 Решетка безстъблена  Carlina acanthifolia All.  *  

15 Ружа лечебна  Althaea officinalis   * 

16 Старо биле (Лудо биле)  Atropa belladonna L.  *  

17 Шапиче  Alchemilla vulgaris complex  *  

 

Най често срещаните лечебни растения в района са: шипка, глог, дрян, 

черен бъз, обикновена леска, чашкодрян, аморфа, трънка, драка, смрадлика, 

люляк, птиче грозде, капина, коприва, горска ягода, здравец, лазаркиня, див 

рожков, малина, лудо биле,риган, бял равнец, мащерка, маточина, див 

пелин,змийско мляко, дрян, мъждрян, лечебна комунига, и др. 

Към момента не съществува описание на точното местоположение на 

естествените находища условията в местообитанията, количеството и 

състоянието на ресурсите на тези видове.   Необходимо е да се изгради система 

за наблюдение и оценка на диворастящите лечебни растения по отношение на 

състоянието и ползването им. 

Необходимо е създаване на организация за управление на лечебните 

растения на територията на общината в съответствие с изискванията на Закона 

за лечебните растения. 

Позволителни за ползване на лечебните растения се издават от 

упълномощените  лица, съгласно чл.22 от Закона за лечебните растения. 

 

ИЗВОДИ: 

 

1. община Опака е богата на лечебни растения; 

2.  необходимо е да се изгради система за наблюдение и оценка на 

диворастящите лечебни растения по отношение на състоянието и 

ползването им; 
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3. необходимо е създаване на организация за управление на лечебните 

растения на територията на общината в съответствие с изискванията 

на Закона за лечебните растения. 

 

 

2.9. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ 

 

На територията на община Опака има около 270 дка зелени площи. На 

територията на общината те са разпределени по 0.03дка на жител. Тези данни 

сочат, че съгласно застроителния план на общината количеството зелени площи 

е в нормите. 

Зелените площи в централната част на града са покрити главно с цветя, 

храсти и тревни площи.  

Площите в централната част са добре поддържани, но средствата за 

озеленяване в общината от Държавния бюджет, са крайно недостатъчни.  

В с. Горско Абланово има оформен Лесопарк с обща площ около 80 дка. 

Преобладаващата растителност в парка са тревни площи, иглолистни и 

широколистни горски видове.  

Основание за увеличаване на зелените площи са фактите, че върху 

дървета, храсти и треви се утаява до 72%  от въздушната прах и до 60% от 

серния двуокис. Необходимостта от увеличаване на уличните дървета се 

мотивира и с наблюденията, че над зелените насаждения се образуват 

низходящи въздушни течения, утаяващи праха. С увеличаване броя на 

дърветата би се увеличила относителната влажност на въздуха. 

 

 

ИЗВОДИ: 

 

1. зелените площи в общината са достатъчни; 

2. средствата за поддържане на зелените площи са недостатъчни; 

 

ІІІ. SWOT АНАЛИЗ 

 

SWOT представлява акроним на вътрешните за общината силни страни 

(Strengths) и слаби страни (Weaknesses) и външните за общината възможности 

(Opportunities) и заплахи (Threats).  
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SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на 

стратегически анализ от средата, в която той функционира. Обектът на 

стратегически анализ се разглежда откъм неговите “силни” и “слаби” страни. 

Средата, в която функционира обектът на стратегически анализ се диференцира 

на “възможности” и “заплахи”. 

 Възможности: Възможностите представляват най-благоприятните 

елементи на външната среда на общината. Това са благоприятни за общината 

потенции от които тя се възползва или би могла да се възползва. 

Заплахи: Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната 

среда за общината. Те поставят най-големи бариери пред настоящото или 

бъдещото (желаното) състояние на общината.  

Силни страни: Силните страни са ресурс, умение или друго 

преимущество, което притежава общината. Силната страна е отличителна 

компетенция, която дава сравнително предимство на общината. 

Слаби страни: Слабите страни представляват ограниченията или 

недостига на ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват 

развитието на общината. 

Между четирите квадранта съществуват определени зависимости. 

Връзката между възможностите и силните страни дава представа за лостовете 

на развитие. Връзката между слабите страни и заплахите формира основните 

проблеми на развитие. Връзката между силните страни и заплахите определя 

рисковете на развитие, а връзката между слабите страни и възможностите 

извежда ограниченията на развитие. От тази класификация произтичат и 

условните наименования на различните видове стратегии, за които ще стане 

дума по късно.  

След осъществяване на количествен и качествен анализ на общината 

/анализ на средата/, се оформя съдържанието на квадрантите на SWOT 

таблица. От изведените характеристики на обекта и обкръжаващата средата се 

избират най-важните, които се вписват в съответните квадранти.  Този етап 

съдържа голяма доза творчество, но се опира на направения анализ в 

предишният етап. В същото време елемент на творчество и интуиция е избора 

на правилния квадрант за идентифицирания фактор. Практиката показва че за 

много от идентифицираните тенденции и фактори стои въпроса в кой от 

квадрантите да бъде поставен. До голяма степен това зависи и от самата 

формулировка. Например, наличието на свободна работна сила може да е 

силна страна, докато високата безработица да е слаба страна; възможността да 

се развиват трудоемки производства да е възможност, а високият процент на 
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трайно безработни да е заплаха. В реалният живот съществуват множество 

взаимовръзки, които се явяват причини и следствия в зависимост от гледната 

точка, от целите на анализа и т.н. Поради тази причина едно и също явление 

може да се разглежда в различни негови проявления.    

Най-благоприятната стратегическа позиция е агресивната стратегия. 

Всеки обект на анализ се стреми да заеме максимална площ в квадранта между 

силните страни и възможностите. Тази позиция е най-благоприятна и 

стратегията на развитие трябва да е построена така, че заеманата в нея площ 

само да се увеличава. Стратегията на развитие, която се определя между 

слабите страни и възможностите може да се нарече концентрираща, защото тя 

е насочена към използване на съществуващите благоприятни условия за 

развитие чрез намаляване на слабите страни. Стратегията на развитие, която се 

определя между слабите страни и заплахите може да се нарече защитна е най-

неблагоприятна. Организацията, попаднала в тази позиция трябва да търси 

възможност за оцеляване и след това да се опита да премине в някой от 

другите квадранти. Диверсификационната стратегия се определя между 

силните страни и заплахите. Основната посока на стратегическо развитие при 

нея е насочена към намаляване или ограничаване на заплахите и при 

едновременно укрепване на силните страни.  

 На база гореизложеното, може да се изведе следната обобщена схема за 

резултатите от SWOT-анализа на Община Опака за опазване на околна среда: 
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Таблица 14. Обобщена схема за резултатите от SWOT-анализа на Община Опака за опазване на 
околна среда 
 
 
 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ  ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

силни страни  възможности 

• сравнително добро природогеографско и 
транспортно-комуникационно 
местоположение на общинският център 
гр. Опака; 

• наличие на свободна работна ръка; 

• висока степен на събираемост на такса 
смет; 

• положителна нагласа  на местната власт 
за разрешаване на проблемите, свързани 
с околната среда; 

• липса на крупни замърсители на 
територията на общината; 

• красива и чиста природа; 

• незамърсена и не увредена околна среда; 

• висока степен на залесеност на 
територията;  

• тенденция на увеличаване на размера на 
собствените приходи на общината. 

• добра национална нормативна база, 
съответстваща на европейското 
законодателство; 

• държавната политика за развитие на 
ловния туризъм в България; 

• общината е част от североизточният 
планов район, които е определен като 
район за целенасочено въздействие; 

• наличие на Национални програми и 
проекти за подпомагане 
инфраструктурното развитие. 

 

слаби страни  заплахи 

• липса на център за контролирано 
обезвреждане на ТБО; 

• недостатъчно финансови средства в 
общинския бюджет и в населението; 

• слаба заинтересованост на бизнеса и 
населението; 

• слаба информираност на населението; 

• недостатъчно на брой квалифицирани 
кадри; 

• съпротива на населението спрямо 
увеличението на размера на таксите и 
услугите за опазване на околната среда; 

• насочване на интереса на донорите към 
големите общини в страната; 

• продължаваща зависимост от 
централната власт; 

• финансова необезпеченост на 
инвестиционни регионални проекти; 

• забавяне на реализацията на 
инфраструктурни проекти. 
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Анализирайки SWOT таблицата ние можем да определим: 

• лостовете, които може да използва общинската администрация за 

постигане на задачите, свързани с опазване на околната среда: 

⇒  сравнително добро природогеографско и транспортно-

комуникационно местоположение на общинският център гр. Опака; 

⇒ наличие на свободна работна ръка; 

⇒ висока степен на събираемост на такса смет; 

⇒ положителна нагласа  на местната власт за разрешаване на 

проблемите, свързани с околната среда; 

⇒ липса на крупни замърсители на територията на общината; 

⇒ красива и чиста природа; 

⇒ незамърсена и не увредена околна среда; 

⇒ висока степен на залесеност на територията;  

⇒ тенденция на намаляване на размера на собствените приходи на 

общината; 

⇒ добра национална нормативна база, съответстваща на 

европейското законодателство; 

⇒ държавната политика за развитие на туризма в България; 

⇒ общината е част от североизточният планов район, които е 

определен като район за целенасочено въздействие; 

⇒ наличие на Национални програми и проекти за подпомагане 

инфраструктурното развитие. 

 

• основните проблеми, с които ще се сблъска са: 

⇒ недостатъчно финансови средства в общинския бюджет и в 

населението; 

⇒ слаба заинтересованост на бизнеса и населението; 

⇒ слаба информираност на населението; 

⇒ недостатъчно на брой квалифицирани кадри; 

⇒ съпротива на населението спрямо увеличението на размера на таксите и 

услугите за опазване на околната среда; 

⇒ насочване на интереса на донорите към големите общини в страната; 

⇒ продължаваща зависимост от централната власт; 

⇒ финансова необезпеченост на инвестиционни регионални проекти. 
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Най силна и най–реалистична е връзката между слабите страни и 

възможностите. Те определят ограниченията на развитие на общината. 

Стратегията на развитие, която определя тази връзка може да се нарече 

концентрираща, защото тя е насочена към използване на съществуващите 

благоприятни условия за развитие чрез намаляване на слабите страни на 

общината. 

 

ІV. ВИЗИЯ НА ОБЩИНА ОПАКА 

Като изходна точка за формулиране на целите и задачите на Програмата 

за опазване на околната среда на община Опака 2009 – 2014 г.  е формулирана 

визия  на Общината. 

 Визията описва перспективите за развитие на общината в близките 10 

години. Тя дава общата представа за характеристиките на общината в контекста 

на концепцията за устойчиво развитие. Крайният резултат и изводите 

направени от анализите за визия са ориентирани към различните сфери на 

развитие на местно ниво.  

Общото виждане и очакване за развитие на община Опака в рамките на 

следващите 10 години може да се формулира като:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Опака – икономически просперираща и 
екологически привлекателна община – 
екоземеделски център на региона! 
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V. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

 

Главна стратегическа цел: 
 

Чрез Ефективното Оползотворяване На Местните И Регионални 

Ресурси, Целенасоченото Насърчаване На Частната Инициатива И 

Привличането На Инвестиции Да Се Постигне Стабилизиране И 

Повишаване На Равнището На Социално Икономическото И Екологическото 

Развитие На Общината. 
 

Подцели: 

 
• жителите на общината да живеят в околна среда, която не допуска 

рискове за човешкото здраве; 

• жителите и гостите на общината да имат възможности за пълноценен 

отдих сред природата; 

• жителите на общината да живеят в чист и озеленен град; 

• жителите, гостите и предприятията в общината да са осигурени с 

необходимото количество и качество вода; 

• да се достигне качество на околната среда, което да подпомогне 

развитието на селското стопанство; 

• запазване на ресурсите от лечебни растения, гъби, диви плодове и др. 

подобни ресурси; 

• запазване на ловните ресурси на територията на общината; 

• запазване на горските ресурси на територията на общината; 

• подобряване на дейностите свързани с управлението на отпадъците; 

• засилване на пропагандно – информационната дейност по опазване 

на околната среда. 

Реализацията на тези подцели следва да се осъществят чрез  комплекс 

от специфични стратегически цели, които са: 

 

1. До края на 2014 г. да се запази доказаното добро качество на 

атмосферния въздух. 

 При анализа на сектора не бяха идентифицирани сериозни проблеми. 

Но доколкото “въздуха” е определящ компонент на околната среда за 

постигане на горните цели е необходимо да се направят най-малко две неща: 
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а. да се предприемат превантивни мерки за недопускане влошаване 

качеството на атмосферния въздух. 

б. да се изгради система която да позволява доброто качество на 

атмосферният въздух да бъде доказано чрез съответните измервания. 

• Индикатор за постигане на целта е всяко измерване на 

съдържанието на вредни вещества в атмосферния въздух да е под пределно 

допустимите концентрации. 

• Източник на информация – РИОСВ – Шумен. 

 

2. До края на плановия период Община Опака да има изградена 

концепция за екоземеделски център в региона 

• Индикатор за постигане на целта е наличие на действаща 

концепция. 

• Източници на информация: Общинска администрация, Председател 

на Общинския съвет, НПО. 

 

3. До края на 2014 година да са завършени всички изискуеми от 

закона дейности свързани с управлението на водите, да е изградена 

канализационната система и ГПСОВ. 

• Индикатори: създаден е регистър на кладенците на територията на 

общината; езерата и язовирите, водостопанските съоръжения и системи са с 

установена собственост, актувани са в съответствие с изискванията, учредено е 

правото на ползване в съответствие с нормативните изисквания; издадени са 

разрешителните за водоползване и/или ползване на водните обекти в 

съответствие със Закона за водите; определени са условията и редът за общо 

водоползване и ползване на водните обекти публична държавна и публична 

общинска собственост, в т.ч.: обявени са водните обекти, предоставени за общо 

водоползване и ползване с определяне местата за тази цел; определени са 

изискванията, условията или забраната за определен вид общо водоползване 

или ползване; определени са обхватът и предназначението на принадлежащите 

земи към водните обекти, предоставени за общо използване; намалено е 

годишното количество на изпусканите непречистени отпадъчни води; направен 

е работния проект на Градската пречиствателна станция за отпадни води. 

• Източници на информация: За обектите публична държавна 

собственост – областния управител; за водите общинска собственост – кмета на 

общината; за издадените разрешителни за водоползване и ползване на 
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водните обекти – РИОСВ; за количеството на изпусканите отпадъчни води – 

РИОСВ; за регистъра на кладенците – кмета на общината. 

 

4. Подобряване със 100 % ефективността при управлението на 

отпадъците на територията на общината. 

• Индикатори за постигане на целта: намалено количеството 

депонирани битови отпадъци на един жител; да са отстранени старите 

замърсявания и да не са образувани нови такива; биоразградимите отпадъци  

да се изхвърлят само на определените за целта места; да бъдат изграден центр 

за компостиране. 

• Източници на информация: кметове на кметства; кмет на община; 

фирми, които осъществяват услугите по сметоизвозване и поддържане на 

общинските сметища 

 

5.  Да се изгради система за обществен контрол и активно 

включване на населението в дейностите по изпълнение на програмата за 

опазване на околната среда. 

• Индикатор за постигане на целта е създаването на общински 

консултативен екологичен съвет, ръководен от кмета на общината. 

• Източници на информация: Общинска администрация, 

Председателя на Общинския съвет, екологични НПО. 

  

6. Привличане на външни финансирания. 

• Индикатор за постигане на целта – получаване на финансирания по 

проекти свързани с опазване на околната среда на обща стойност минимум два 

пъти по голям от стойността вложена от общината. 

• Източници на информация: Анали за всички идентифицирани 

външни източници на финансиране и мястото на община Опака в общото 

финансиране.  

 

7. До 2014г. Да бъде привлечен инвеститор за изграждане на 

газопреносна мрежа в общината. 

• Индикатор за постигане на целта – привлечен инвеститор за изграждане 

на газопреносна мрежа в общината. 

• Източници на информация: Общинска администрация.  
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VI. ПЛАН  З А  ДЕЙСТВИЕ 
 

1. До края на 2014 г. да се запази доказаното добро качество на атмосферния въздух. 
ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК НАЧАЛЕН И 

КРАЕН СРОК 
ФИНАНСИРАНЕ   

ВЪЗМОЖНИ 
ИЗТОЧНИЦИ/ 

НЕОБХОДИМИ 
СРЕДСТВА 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Осигуряване 
измервания на качеството 
на атмосферния въздух в 
общинския град 

1.1.Договаряне с 
лицензирана лаборатория 
осъществяване за на 
регулярни измервания; 
брой на измерванията; 
периодичност; сезонност с 
оглед представителност на 
измерванията; условия за 
измерването 

Зам. кмет 1.01.2010 – 
01.12.2010 

Общински бюджет Постигнато 
споразумение 
лицензирана 
лаборатория 

 
 

 1.2.Осъществяване на 
измерванията в 
съответствие с 
договореностите с 
лицензираната 
лаборатория 

Зам. кмет 2011 – 
2014 

Общински бюджет 
 

Данните за 
качество на 
атмосферния 
въздух са 
налични 

 

2. Периодичен контрол на 
източниците на емисии в 
атмосферния въздух на 
територията на общината 

2.1.Съвместно планиране и 
осъществяване на проверки 
от РИОСВ Шумен 

Зам. кмет 2009 – 2014  заплащане от 
замърсителите 
при наложени 

санкции 

Констативни 
протоколи за 
извършени 
проверки 

 

 2.2.Създаване и 
поддържане на база данни 
за източниците на емисии 
на територията на 

Зам. кмет 2010 
 

Общински бюджет  Базата данни е 
създадена и се 
поддържа 
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общината и изнасяне 
всеки месец на 
информацията на видно 
място в общината 

3.Разработване и 
реализация на проекти за 
икономично и 
екологосъобразно 
потребление на енергия 
за дейности на издръжка 
на общинския бюджет  

3.1. Разработване на 
проекти 
 
 
3.2.Реализация на 
проектите 

Зам. кмет 2009 –2014 
 
 
2009 – 
2014 

Общински бюджет 
 
ОП "Околна среда 
2007 - 2013 г."; 
ПУДООС; НДЕФ – 
стойноста се 
установява при 
разработване на 
проекта 

Разработен 
проект 
 
 
Дейностите по 
проекта са 
изпълнени 

Намаляване 
задименоста 
през зимните 
месеци на 
годината 

 

 
2. До края на плановия период Община Опака да има изградена концепция за  екоземеделски център в региона 

 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК НАЧАЛЕН И 
КРАЕН СРОК 

ФИНАНСИРАНЕ   
ВЪЗМОЖНИ 

ИЗТОЧНИЦИ/ 
НЕОБХОДИМИ 

СРЕДСТВА 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Разработване на 
концепция за изграждане 
на общината като 
екоземеделски център в 
региона 

1.1.Идентифициране на 
потенциала за развитие на 
екоземеделие; 
1.2. Създаване на концепцията 

Зам. Кмет 
 
 
 
 
 

2010 –2011 Общински бюджет Наличие на 
концепция 

 
 

2. Привличане на 
заинтересованите страни 
за реализация на 
концепцията 

2.1. Създаване на организация 
с нестопанска цел за 
реализация на концепцията 

Зам. кмет 01.09.2009 – 
30.03. 2010 
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1 2 3 4 5 6 7 

3. Привличане на 
български или 
чуждестранен инвеститор 

3.1. Създаване на маркетингова 
концепция за привличане на 
български или чуждестранен 
инвеститор за създаване на 
Регионален екоземеделски 
център 

Кмета на 
общината 

1.09.2009 – 
30.12.2011 

Общински бюджет Наличие на 
маркетингова 
концепция 

 

 3.2. Популяризиране на идеята Кмета на 
общината 

2009 - 2010 Общински бюджет Участие в 
мероприятия на 
заинтересовани 
институции 

 

 3.3. Предоставяне дейността 
на български или 
чуждестранни инвеститори за 
създаване на Регионален 
екоземеделски център 

Кмета на 
общината 

2010 
2011 

Български или 
чуждестранен 
инвеститор 

Изграждане на 
съвременен 
Регионален 
екоземеделски 
център 
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3. До края на 2014 година да са завършени всички изискуеми от закона дейности, свързани   с управлението на 

водите. 
 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРН
ИК 

НАЧАЛЕН И 
КРАЕН СРОК 

ФИНАНСИРАНЕ   
ВЪЗМОЖНИ 

ИЗТОЧНИЦИ/ 
НЕОБХОДИМИ 

СРЕДСТВА 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Подобряване 
дейността на 
общинската 
администрация в 
съответствие със 
Закона за водите 

1.1. издаване на разрешителни за 
водоползване и/или ползване 
на водните обекти, общинска 
собственост, в съответствие 
със Закона за водите;  

1.2. определяне на условията и 
редът за общо водоползване и 
ползване на водните обекти 
общинска собственост; 

 

Зам. кмет 2009 – 
2010 
 

Общински 
бюджет  

езерата и язовирите, 
водостопанските 
съоръжения и системи са 
с установена 
собственост, актувани са 
в съответствие с 
изискванията, учредено 
е правото на ползване в 
съответствие с 
нормативните 
изисквания; издадени са 
разрешителните за 
водоползване и/или 
ползване на водните 
обекти в съответствие 
със Закона за водите; 
определени са условията 
и редът за  
общо водоползване и 
ползване на водните 
обекти общинска 
собственост. 

Гарантиран
е 
прилаганет
о на закона 
на водите 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. разработване  на 
инвестиционeн 
проект за до 
изграждане 
канализационната 
система, 
реконструкция на 
водопровода, 
възстановяване на 
улици и 
изграждането ПСОВ. 
 

2.1.Изготвяне на цялостната 
документация за изграждането на 
градска пречиствателна станция за 
отпадни води.   
2.3. Подготовка на документите за 
кандидатстване и кандидатстване 
за финансови средства. 

Директор 
Дирекция 
“Специализ
ирана 
администра
ция” 

2009 - 2010 Общински 
бюджет 
ОП "ОКОЛНА 
СРЕДА" 

Наличие на цялостната 
документация за 
изграждането на градска 
пречиствателна станция 
за отпадни води. 

 

 

 

 

4.Подобряване със 100 % ефективността при управлението на отпадъците на територията на общината. 

 
 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИ
К 

НАЧАЛЕН И 
КРАЕН СРОК 

ФИНАНСИРАНЕ   
ВЪЗМОЖНИ 

ИЗТОЧНИЦИ/ 
НЕОБХОДИМИ 

СРЕДСТВА 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Решаване на 
проблема с 
биоразградимите  
отпадъци в селата 
от общината  

1.1.Издаване на заповед от кмета 
на общината с определяне на 
точното място за всяко населено 
място – за площадките за 
временно съхранение на био-
разградимите отпадъци от 
домакинствата. 

Кмета на 
общината 

1.7.2009 – 
1.10.2009 

 Издадена  Заповедта   
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1 2 3 4 5 6 7 

 1.2. Широко оповестяване на 
населението, търговските 
обекти и фирмите от селата за 
изискванията на заповедта  

Кметове на 
населените 
места 

1.10.2009 
1.11. 2009 

 Заповедта е окачена на 
публични места в селата; 
информирано е 
местното население 
чрез радиоточка и по 
друг подходящ  

 

 1.3. Разработване на проекти и 
кандидатстване за 
финансиране на площадка за 
преработване на 
биоразградимите отпадъци 
генерирани на  територията на 
общината с цел производство 
на електроенергия и 
качествена екологично чиста 
тор 

Кмета на 
общината;  

2009 - 2011 Общински 
бюджет 
Български или 
чуждестранен 
инвеститор 

  

3.Институционално 
обезпечаване на 
системата на 
общината за 
дейностите по 
управление на 
отпадъците 

3.1. Актуализиране на   Наредбата 
за условия и реда за третирането 
на отпадъци територията на 
общината, съгласно чл.19 от ЗУО 
3.2. Разработване на «Програма за 
управление на отпадъците за 
периода 2010 – 2015г.» 

Директор 
дирекция  
Финансиста 
на 
общината, 
юрист на 
общината 

01.08.2009 
01.11.2009 

   

4.Рекултивация на 
старите сметище  

 

4.1.Изготвяне на работни проекти 
за рекултивации на старите 
сметища; 
4.2.Определяне на фирмите – 
изпълнители; 
4.3.Приемане на рекултивирания 
район. 

Зам. кмет 2009 – 2010 
 
 
2010 – 2011 
 
2011 - 2012 

Общински 
бюджет  
 
Общински 
бюджет 
съфинансираща 
организация 

 
 
Одобрен и финансиран 
проект 

 

5.Въвеждане на 
разделно 
сметосъбиране на 

5.1. Определяне на дейността по 
събирането и съхранението на 
излезлите от употреба МПС; 

Зам. кмет 2009 - 2010 Общински 
бюджет 
съфинансираща 

Издадена наредба за 
дейността 
Одобрен и финансиран 
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територията на 
общината.  

 
 

5.2. определяне на места за 
събиране на акумулаторни 
батерии, луминесцентни и други 
лампи, съдържащи  живак. 

организация проект 

 

 

 

 

 

5. Да се изгради система за обществен контрол и активно включване на населението в дейностите по 

изпълнение на програмата за опазване на околната среда.  
 

 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК НАЧАЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК 

ФИНАНСИРАНЕ   
ВЪЗМОЖНИ 

ИЗТОЧНИЦИ/ 
НЕОБХОДИМИ 

СРЕДСТВА 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Въвеждане на система 
за интегрирано екологично 

образование в 
предучилищните,  

училищните, средните 
учебни заведения на 

територията на Община 
Опака. 

1.1. Координация и 
сътрудничество със 
секторите на 
образованието за 
въвеждане на адекватни 
педагогически 
технологии за 
осигуряване на системно 
екологично образование; 

Зам. кмет 12.2009 – 
12.2011 

Общински 
бюджет, 

съфинансира
ща 

организация 

Одобрен и 
финансиран 

проект 

 

      1.2. Създаване на трайни и 
полезни контакти с 
екологични НПО 

Кмета на 
общината; 

2009 - 2014    
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1 2 3 4 5 6 7 

2.Създаване на общински 
екобюлетин 

2.1. Създаване условия за 
включване на 
местното население в 
инициативи по 
опазване на околната 
реда; 

2.2. Запознаване на 
местното население с 
най-актуалните насоки 
в сферата на 
глобалната екология, 
социалната и 
приложна екология. 

Зам. кмет 12.2009 – 
12.2014 

Общински 
бюджет, 
съфинансира
ща 
организация 

Одобрен и 
финансиран 
проект 

 

 

 

6. Привличане на външни финансирания  

 
 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК НАЧАЛЕН И 
КРАЕН СРОК 

ФИНАНСИРАНЕ   
ВЪЗМОЖНИ 

ИЗТОЧНИЦИ/ 
НЕОБХОДИМИ 

СРЕДСТВА 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

1 Създаване на работна 
група, специализирана в 
изготвянето на проекти 

1.1.Да се обучат тесни 
специалисти, които 
редовно да следят за 
проекти, финансирани 
от национални или 
международни 
организации; 

Кмета на 
общината 

12.2009 – 
12.2014 

Общински 
бюджет 

Наличие на 
действаща 
работна група. 

Реализация на 
Общинската 
програма за 
опазване на 
околната среда 
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2. Въвеждане на система 
за информация за  
тенденции в развитието на 
екологията и възможните 
полз, които може да 
донесе за общината. 

2.1. Координация и 
сътрудничество със  
РИОСВ гр. Шумен, 
РИОКОЗ гр. Търговище и 
др. 
2.2. Създаване на трайни 
и полезни контакти с 
екологични НПО 

Зам. кмет 12.2009 – 
12.2014 

 Наличие на 
Рамково  
споразумение с 
НПО 

 

 

7. До 2012г. Да бъде привлечен инвеститор за изграждане на газопреносна мрежа в общината. 

 
 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК НАЧАЛЕН И 
КРАЕН СРОК 

ФИНАНСИРАНЕ   
ВЪЗМОЖНИ 

ИЗТОЧНИЦИ/ 
НЕОБХОДИМИ 

СРЕДСТВА 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Привличане на 
инвеститор за 
изграждане на 
газопреносна мрежа в 
общината 

 

1.1. Привличане на 
инвеститор за 
изграждане на 
газопреносна мрежа в 
общината 

Кмета на 
общината 

2009-2012 Общински 
бюджет 

 

Налице е сключен 
договор с  
инвеститор за 
изграждане на 
газопреносна 
мрежа в общината 
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VІІ. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

 

Целта на мониторинга е да отбелязва отклоненията от плана 

достатъчно рано, за да бъде възможно тяхното коригиране, преди 

последствията от тях да станат толкова сериозни, че да не могат да бъдат 

преодолени.  

Това, което е важно в случая и не бива да бъде забравяно, е 

необходимостта мониторингът да бъде извършван достатъчно често, за да 

могат да бъдат коригирани отклоненията от направените планове. В 

практически порядък системата на мониторинга трябва да отговаря на 

поставените задачи.  

Определянето кога да се извършват наблюденията е творчески 

процес, който следва да отчита много фактори свързани със същността на 

програмата, но и да се съобразява с финансовите възможности на 

осъществяващия го, тъй като от практиката е добре известно, че този 

процес е изключително скъп и трудоемък.  

Освен като финансова поносимост предлаганата система на 

мониторинг трябва да отговаря и на други изисквания, някои от които са: 

Системата трябва да бъде разбирана от хората, които ще я използват 

и ще получават информация от нея. 

Системата трябва да съобщава за отклоненията от плана през 

определени интервали от време, така че да бъде възможно 

предприемането на корективни действия преди последиците да са 

станали прекалено сериозни. 

Тя трябва да посочва характера на корективните действия, които да 

върнат проекта обратно към плана. 

Системата трябва да бъде езиково и визуално оформена 

(посредством думи, картини, графики или други методи), така че да е 

лесна за четене и разбиране. 

Системата за управленски контрол трябва да бъде разработена с 

активното участие на всички хора и групи, включени в проекта. 

Много важен въпрос при разработването на системата за програмен 

мониторинг и контрол е този, свързан с периода, в който следва да се 
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планират отделните действия. В практиката този период е периода от 

стартирането до времето, предвидено за актуализация на програмата. От 

тази гледна точка актуализацията се явява рамка за системата на 

мониторинг. От друга страна, при изграждането на системата за 

мониторинг и при планирането на различни коригиращи действия, следва 

да се предвиди и възможност при големи отклонения от първоначално 

очакваното да се извърши актуализация на програмата за опазване на 

околната среда, което да я направи адекватна с променените условия 

било те външни или вътрешни. 

В структурата на Община Опака като орган на изпълнителната власт 

звеното, пряко ангажирано с дейностите по опазване на околната среда е 

Дирекция “Специализирана администрация”.  

Към Общински съвет - Опака като орган на местното 

самоуправление, е създадена Постоянната комисия по “Устройство на 

територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване”. 

На заседания комисията разглежда представените материали или 

докладни записки и приема становища, по въпроси свързани с опазване на 

околната среда, които се представят на Заседание на Общинския съвет. 

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. 
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Приложение 1 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ 
 

Основните национални и международни източници за 

финансиране на екологични проекти са: Републиканският бюджет; 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда; Националният доверителен екофонд; Предприсъединителните 

фондове на Европейския съюз за държавите кандидатки за членство – 

ИСПА,  Програма ФАР и САПАРД; Механизмът “съвместно изпълнение” в 

рамките на Протокола от Киото към Рамковата конвенция по изменение 

на климата; Споразуменията за двустранно сътрудничество; 

Международни организации и финансови институции. 

 

 

РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ 

 

Ежегодно с Приложение към Закона за държавния бюджет на 

Република България за съответната година се приема финансирането на 

общински инвестиционни екологични обекти: градски пречиствателни 

станции за отпадъчни води, довеждащи колектори към тях, канални 

помпени станции и общински депа за битови отпадъци. Във връзка с 

подготовка на проекта на Приложение към Закона за държавния бюджет 

общините представят своите писмени предложения пред МОСВ и МФ 

няколко месеца преди стартиране на процедурата за разработване на 

Закона за държавния бюджет за съответната година.  
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В проекта на Приложение на Закона за държавния бюджет за 

Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство се включват: 

• обекти, които са включени в Приложението  на Закона за 

Държавния бюджет за предишната година и са преходни; 

• обекти съфинансирани от чуждестранни донорски програми;  

• обекти, залегнали в приетите от Министерския съвет 

Национална програма за управление на отпадъците и 

Национална програма за приоритетно изграждане на градски 

пречиствателни станции за отпадъчни води с над 10 хил. 

еквивалентни жители, както и колектори към включени в 

националната програма градски пречиствателни станции за 

отпадъчни води.  

Необходимо условие за включване на обекти в проекта на Списък 

на екологичните обекти, предвидени за строителство е и наличието на 

пълна готовност за строителство, изискваща се съгласно Закона за 

устройство на територията. 

При изготвяне на окончателния поименен списък, който е 

приложение към Закона за държавния бюджет, МФ изисква и взема под 

внимание становището на МОСВ за съответствието на предлаганите 

обекти за финансиране с приоритетите на националната екологична 

политика. 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.” 

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” е една от седемте 

оперативни програми, разработени като част от Националната 

стратегическа референтна рамка на Република България за програмния 

период 2007-2013 г. На базата на анализ на настоящата ситуация 

програмата определя приоритетните за страната области по отношение на 

сектор “околна среда”, които ще намерят своята реализация и 

финансиране.  

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ОП “ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”  

Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и 

развитие на екологичната инфраструктура.  
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СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

• Опазване и подобряване състоянието на водите; 

• Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите; 

• Опазване на биоразнообразието и защита на природата. 

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на 

живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за 

инвестиции в нейната икономика. 

 

Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.” е разработена от 

специално създадена за целта работна група (РГ) в периода 2005 - 2006 г. 

Членове на РГ са представители на всички заинтересовани страни – 

централна, местна и областна администрация, бизнеса, неправителствени 

екологични организации, научни организации, организации на 

синдикатите и др. 

 

Общият финансов пакет за реализацията на оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” възлиза на 1 800 748 085 евро. 

 

 

 

 

Финансиране от 
ЕС 

Национално 
съфинансиране Приоритет 

Общ размер на 
финансовите 

средства 

Финансов 
пакет в % 

Размер Размер 

Среден % на 
финансиране от 

ЕС 

Приоритет 1 

КФ 
1 284 207 841 71.3% 1 027 366 273 256 841 568 80% 

Приоритет 2 

ЕФРР 
366 743 574 20.4% 311 732 038 55 011 536 85% 

Приоритет 3 103 308 048 5.80% 87 811 841 15 496 207 85% 
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ЕФРР 

Приоритет 4 

ЕФРР 
46 488 622 2.5% 39 515 329 6 973 293 85% 

 

 

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) 

 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда е създадено със Закона за опазване на околната среда.  

 

Предприятието предоставя средствата под формата на: безвъзмездни 

помощи; безлихвени или нисколихвени заеми и субсидии за покриване на 

част или пълния размир на дължими лихви по банкови кредити, отпуснати 

за реализация на екологични проекти и обекти. 

 

Средствата от предприятието се разходват за: 

• реализация на инвестиционни екологични проекти; 

• осъществяване на неинвестиционни проекти и дейности за опазване и 

възстановяване на околната среда; 

• научни разработки и изследвания с приложен характер. 

 

Голяма част от проектите, финансирани от Предприятието са 

инвестиционни проекти. Общинските проекти, финансирани като 

безвъзмездни помощи, са основно селищни пречиствателни станции за 

отпадъчни води,  довеждащи колектори до пречиствателни станции, 

канализационни системи - основно в планински и полупланински райони, 

депа и други съоръжения за третиране на битови отпадъци. Изграждането 

на канализационни системи трябва да е свързано с изграждането на 

селищна пречиствателна станция за отпадъчни води. Допуска се и 



__________________________________________________________________________________________

_______ 

Програма за опазване на околната среда на община Опака за периода 2009 – 2014г.              

68 
 

финансиране на общински инвестиционни обекти, свързани с решаване на 

критични проблеми с питейното водоснабдяване. 

 

Под формата на безлихвени кредити се отпускат средства за закупуване на 

контейнери за битови отпадъци и сметоизвозваща техника, необходими за 

въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъци.  

 

Финансират се и общински и фирмени проекти за развитие на 

екологосъобразно земеделие и животновъдство в планинските и 

полупланинските райони. Освен инвестиционни обекти могат да се 

финансират и проекти с неивестиционен характер - за почистване на 

замърсени места с отпадъци, рекултивация и залесяване, събиране и 

обезвреждане на залежали пестициди,  дейности, свързани със защитени 

територии – общинска собственост и др. 

 

Съществено значение за одобряването на проекти на общини за в бъдеще 

ще се отдава на аргументирането на приоритетността им в общински 

програми за опазване на околната среда. Както и досега ще се изисква 

пълна проектна готовност на инвестиционните обекти, решение за оценка 

на въздействието върху околната среда, когато се изисква в съответствие 

със Закона за опазване на околната среда, наличие на съфинансиране от 

общински източници. В областта на третиране на битови, опасни, в т.ч. и 

болнични отпадъци, преимущество се отдава на проекти с регионално 

значение - решаващи проблеми на повече от една община. При 

отпускането на безлихвени кредити за сметоизвозваща техника и 

контейнери за битови отпадъци е важно наличието на добре разработена 

общинска програма за управление на отпадъците, оптимизационна схема 

за маршрутите за сметоизвозване. Изисква се и информация и разчети за 

таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси. 

 

В областта на намаляване замърсяването на въздуха се финансират 

основно фирмени проекти. Като общински проекти могат да се разглеждат 

газификации на общински обекти, други проекти свързани с енергийната 

ефективност, общински топлофикационни системи, намаляване 
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замърсяването от транспорта. В тези случаи средствата се отпускат като 

безлихвени кредити на фирми. 

 

НАЦИОНАЛЕН   ДОВЕРИТЕЛЕН   ЕКОФОНД  (НДЕФ) 

 

Фондът е създаден като самостоятелно юридическо лице със Закона за 

опазване на околната среда за управление на средствата, предоставени 

като дарение на България от Правителството на Конфедерация Швейцария 

по сделката “Дълг срещу околна среда” между България и Швейцария.  

 

За финансиране от НДЕФ могат да кандидатстват - български държавни, 

общински и частни фирми или организации, и неправителствени 

организации. 

 

Препоръчително е, но не е задължително, проектите да се ограничат по 

мащаб до рамките на дадена община или населено място. 

 

НДЕФ финансира проекти, попадащи в една или повече от следните 

приоритетни области: 

• Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото: третиране на 

опасни отпадъци и вещества; намаляване замърсяването на питейна 

вода или храни, замърсени с тежки метали, токсични органични 

съединения или други вредни химикали; 

• Намаляване замърсяването на въздуха: намаляване на здравния риск 

от високи концентрации на прах, серни и азотни окиси, олово и други 

токсико-химични фактори в населени места; намаляване на 

парниковите газове: въглероден двуокис, метан, 

хлорфлуоровъглероди; 

• Опазване чистотата на водите: общински и промишлени 

пречиствателни станции за отпадни води във водосборния район на 

река Дунав; общински и промишлени пречиствателни станции за 

отпадни води във водосборния район на Черно море; 

• Опазване на биологичното разнообразие: развитие на 

инфраструктурата в защитени територии с цел опазване на защитени 
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животински и растителни видове и техните местообитания; мониторинг 

и инвентаризация на биологичното разнообразие и устойчиво 

използване на компоненти за създаване на социални алтернативи. 

 

През 2004г. към НДЕФ беше създаден фонд “Защитени територии”. 

Предвижда се набиране на средства от дарения /международни и 

национални, частни и публични/, като приходите от управлението им ще 

се разходват за проекти в Защитени територии. 

 

Условията за финансиране от НДЕФ са следните: 

• Наличие на работна документация, съдържаща актуални технически 

решения и  актуални цени; 

• Осигурено съвместно финансиране на проекта със собствени на 

кандидата средства и/или средства, осигурени от други източници.  

• Размерът на финансиране от НДЕФ се определя, както следва: 

– до 30% (тридесет процента)от общата стойност на проекта, ако 

финансирането от ЕкоФонда е под формата на дарение и 

– до 50% (петдесет процента) от общата стойност на проекта, ако 

финансирането от ЕкоФонда е под формата на заем; 

След предварително съгласуване с Консултативния съвет, Управителният 

съвет може да допусне отпадане на тези изисквания. 

• Доказани най-малки капитални и експлоатационни разходи за 

намаляване на единица замърсяване на основата на оценка на 

възможни варианти за реализация на проекта; 

• Доказано спазване на действащите в Република България екологични 

стандарти и норми чрез положителни решения по оценка за 

въздействие върху околната среда, когато такава оценка се изисква 

съгласно Закона за опазване на околната среда или чрез други разчети 

и доказателства за постигане или спазване на екологичните норми, 

съгласно действащото в Република България законодателство; 

• Доказани организационни и финансови възможности за експлоатация 

на реализирания проект и за осигуряване на екологичните ефекти за 

целия срок на неговото действие; 
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• Съответствие с правителствените програми за реализация на 

националната екологична политика и съгласно приоритетите на 

местните органи на управление. 

 

 

МЕХАНИЗЪМ “СЪВМЕСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ” В РАМКИТЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ 

КИОТО КЪМ РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА 

 

Протоколът от Киото въвежда икономически механизми за изпълнение на 

задълженията на страните по Рамковата конвенция на ОН по изменение на 

климата (РКОНИК). Протоколът позволява няколко форми на 

сътрудничество с цел ефективно намаление на емисиите от парникови 

газове, наречени “гъвкави механизми”. Това са механизмите съвместно 

изпълнение, търговия с емисии и чисто развитие.  

 

Възможност за допълнително финансиране на екологични проекти 

представлява единствено механизмът съвместно изпълнение. Той дава 

възможност развитите страни да участват в проекти за намаляване на 

емисиите от парникови газове на територията на България. Количеството 

Единици редуцирани емисии или част от това количество, постигнато в 

резултат на проекта за периода 2008 – 2012 г., може да бъде закупено от 

съответната развита страна с цел постигане на нейното задължение по 

Протокола.  

 

До момента България има подписани общо три Меморандума и две 

Споразумения за сътрудничество по механизма съвместно изпълнение със 

следните страни: Кралство Нидерландия, Република Австрия, Кралство 

Дания, Конфедерация Швейцария и Прототипния Въглероден фонд на 

Световната банка. До края на годината предстои да бъдат подписани 

подобни споразумения с Федерална Република Германия и Япония.  

 

Подходящи проекти за Съвместно изпълнение за редуциране на емисии 

на парникови газове могат да бъдат в следните области: замяна на 

изкопаеми горива (въглища, мазут) с възобновяеми (биомаса) или ниско-
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въглеродни (природен газ), комбинирано производство на топло и 

електроенергия, подобряване на енергийната ефективност, 

усъвършенстване на горивните и производствените процеси, използване 

на възобновяеми енергийни източници, улавяне и оползотворяване на 

биогаз от депа за отпадъци, както и увеличаване на потенциала за 

поглъщане на емисии от въглероден диоксид от горите чрез залесяване и 

презалесяване и др. 

 

За участие в механизма съвместно изпълнение е необходимо да се 

разработи проект от гореизброените области и да се изчислят очакваните 

редуцирани емисии на въглероден диоксид еквивалент за периода 2008 – 

2012 г. Основната част от инвестицията в проекта трябва да бъде 

осигурена, защото с помощта на механизма може да се покрие само част 

от общата инвестиция. Размерът на тази част зависи от количеството 

редуцирани емисии и от цените, които предлагат съответните страни.   

 

Няма ограничения по отношение на проекто-вносителя - той може да бъде 

частна, общинска или държавна фирма. Чуждестранно участие също е 

възможно. Всяка от страните, които искат да закупят редуцираните емисии 

от проекта, имат специфични условия и изисквания за кандидатстване на 

проекти за съвместно изпълнение (със или без тръжна процедура, 

специални формати за представяне на документацията и др.). 

Собственикът на проекта трябва да кандидатства директно в съответната 

страна. От страна на МОСВ е необходимо проектът да получи одобрение.  

 

Посредством използването на механизма съвместно изпълнение в 

България могат да се привлекат инвестиции за частния и общинския 

сектор, както и да се увеличи трансфера на технологии и ноу-хау, което от 

своя страна ще спомогне и за спазване на изискванията на Европейските 

норми и стандарти. Проектите за съвместно изпълнение имат също 

допълнителен екологичен и социален ефект. 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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Австрия 

От 2003 г. ежегодно се подписват Споразумения за подпомагане между 

МОСВ и австрийското Федерално министерство на външните работи. За 

2005 г. е предвидено финансиране на два проекта в областта на 

опазването на околната среда на обща стойност 200 х. евро. Проектите се 

изпълняват с помощта на австрийската Федерална агенция по околна 

среда. 

 

 

 

 

 

 

Кралство Белгия 

Фландрия 

Финансирането на екологични проекти от Фландрия се осъществява на 

основата на подписано през 2004 г. Споразумение за сътрудничество 

между правителствата на България и Фландрия, с което е одобрена 

двугодишна Програма за българо-фламандско сътрудничество.  

Проектите се подават до Дирекция “Европа-II” в българското 

Министерство на външните работи, откъдето се депозират пред 

Фламандската администрация за международни отношения. Проектите се 

реализират съвместно с фламандски партньор – компания, организация 

или институция, която се намира в границата на Фландрия, която от своя 

страна също трябва да депозира проекта пред фламандската 

администрация за международни отношения. 

 Валония 

Финансирането на екологични проекти  от Валония се основава на 

Спогодбата за сътрудничество между правителството на Република 

България от една страна и правителството на Френската общност на 

Кралство Белгия и правителството на Валония от друга страна, подписано 

през октомври 1998 г. и влязло в сила на 30 юни 2000 г. По силата на тази 

Спогодба през 2003 г. приключи изпълнението на Първата двугодишна 

програма за сътрудничество. През ноември 2003 г. е подписан Протокол за 
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Втора двугодишна програма, в рамките на която е одобрен проект 

"Разработване и прилагане на мониторинг на почвите и оценъчна рамка за 

България”. 

 

Великобритания 

Департаментът за околна среда, храни и селско стопанство (Defra) 

управлява Фонда Околна среда за Европа на Великобритания. Той 

подпомага проекти и дейности в областта на околната среда в страните 

кандидатки за ЕС и други страни в Източна Европа, Кавказ и Централна 

Азия. Областите, в които се финансират проекти, са: решаване на 

непосредствени екологични проблеми; насърчаване на устойчиво 

управление и използване на природни ресурси; защита на интересите на 

обществеността по отношение на въздействията върху околната среда и 

здравето; опазване или възстановяване на околната среда; обмен на 

информация; участие на обществеността в процеса на вземане на 

решения. Максималният размер за финансиране е около 15 хил. лири 

стерлинги, но при добри проекти, които се нуждаят от по-голям бюджет, 

биха могли да се отпуснат и повече средства. Молбите трябва да бъдат 

придружени с писмо за подкрепа и препоръки от посолството на 

Великобритания в България и план-график на дейностите, дати за 

предаване на вътрешните и окончателния доклад, срещи с Defra и 

служители на посолството. Предложените проекти трябва да бъдат 

подкрепени от министъра на околната среда и водите. Попълнените 

молби се изпращат в посолството на Великобритания за разглеждане.  

 

Федерална Република Германия 

Сътрудничеството с Федерална република Германия е регламентирано от 

подписаната през 1993 г. Спогодба между Правителствата на Федерална 

република Германия и Република България за сътрудничество в областта 

на опазване на околната среда. 

 

Съгласно установената процедура по време на ежегодните заседания на 

Ръководната група за реализиране Спогодбата, се определят 

приоритетните области за двете страни, в рамките на които ще се 
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финансират проекти по линия на двустранното сътрудничество. От 

направените от българска страна предложения германската страна избира 

един до два проекта, средствата за които се отпускат през следващата 

година. 

 

Освен на федерално равнище сътрудничеството с ФРГ се осъществява и в 

рамките на отделни провинции. Особено активно е то със Свободната 

държава Бавария. МОСВ участва активно в сесиите на Смесената комисия 

България – Бавария в раздел III – “Опазване на околната среда и 

регионално развитие”. В изпълнение на споразуменията, произтичащи от 

съвместния Протокол и Работната програма на Сесията, се осъществява 

съвместна работа в областта на  опазване на биоразнообразието, 

пречистването на води, изменението на климата и енергийната 

ефективност и превантивната дейност. 

 

Княжество Монако 

Княжество Монако финансира в България, в продължение на повече от 10 

години, проекти свързани със защитените територии, опазване на 

биологичното разнообразие, развитие на екотуризма и изграждане на 

инфраструктура за екотуризъм в региона на южното черноморско 

крайбрежие и прилежащите зони.  

 

От януари 2005 г. е в сила Меморандум за разбирателство между 

Правителството на Република България и Правителството на Негово 

Височество Принца на Монако за осъществяване на техническо 

сътрудничество относно дейности за опазване на биологичното 

разнообразие и развитието на екотуризма в района на Природен парк 

“Странджа”. Документът е валиден за период от три години. Съгласно 

Меморандума, Министерство на околната среда и водите получава по 

50 х. евро годишно за изпълнение на проекти и дейности в следните 

области: обучение на местното население и туристите по въпросите, 

свързани с опазване на биологичното разнообразие; изграждане и 

обновяване на инфраструктурни обекти; поддържане на обекти с 

природно и културно значение за целите на развитие на екотуризма; 
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обучение на служители от структури, свързани с управлението на 

Природен парк “Странджа”; подкрепа на местните интегрирани процеси за 

развитие, отнасящи се до региона на  парка; научни изследвания за 

усъвършенстване на мерките за опазване на природния парк.      

 

Процедурата по финансирането изисква предвидените проекти да бъдат 

предварително селектирани от Министерство на околната среда и водите, 

след което одобрени от Княжество Монако.           

 

Кралство Холандия 

Министерство на икономиката е координатор за проектите по програма 

MATRA, която се изпълнява в рамките на подписания между Р България и 

Кралство Холандия Меморандум за разбирателство. Програма MATRA Pre-

Accession (предприсъединителна) предвижда финансиране само на 

дългосрочни проекти, чиято основна цел е институционално укрепване на 

правителствения сектор за приемане и прилагане на acquis communautaire 

в следните сфери: сближаване на законодателството, реформа на 

публичната администрация, съдебна система и законотворчески процес, 

развитие на социалната политика и подобряване на условията на труд, 

екологична политика, образование, здравеопазване и благоустройство. 

 

Министерство на икономиката е координатор и по отношение на проекти 

за техническо сътрудничество за 2004 г. по предприсъединителната част на 

програмата на Холандското правителство PSO. Целта на програмата е 

развитие и укрепване на дееспособна пазарна икономика чрез 

безвъзмезден трансфер на ноу-хау технологии и предоставяне на 

безвъзмездна техническа помощ (консултации, обучение, работни срещи, 

семинари и др.) за укрепване на правителствените институции в България 

в различни сектори на икономиката, със задача подпомагане на България 

за членство в ЕС чрез разработване на проекти за възприемане и 

прилагане на правото на ЕС. Програмата е разделена на два основни 

модула - за икономическо сътрудничество в приоритетни области: 

икономическо развитие, околна среда, финанси, енергетика, транспорт, 

селско стопанство (с бюджет за България 1,2 млн. евро годишно) и за 
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подобряване на околната среда (с общ бюджет 2,5 млн. евро, който се 

отпуска общо за България, Румъния и Турция) 

 

Проектите са за дългосрочно изпълнение с продължителност 1,5 – 2 

години. Те преминават през селекция от страна на Министерствата на 

икономиката на България и Холандия. И двете програми не позволяват 

покупка на оборудване на стойност над 10 % от стойността на проекта. 

 

Япония 

 

Програма на Правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна 

помощ за проекти на местно равнище 

"Безвъзмездната помощ за проекти на местно равнище" се изразява в 

предоставяне на финансови средства на проекти за социално и 

икономическо развитие. 

Възможните получатели на тази безвъзмездна помощ включват 

неправителствени организации, училища, изследователски институти, 

медицински институти и органи на местното самоуправление.  

Формуляри за кандидатстване по програмата можете се получават от 

Посолството на Япония в България. Попълнените документи се подават 

директно в Посолство на Япония. 

 

 

 

 

Програма за усвояване на безвъзмездна финансова помощ, 

предоставена от японското правителство за икономическо и социално 

развитие на Република България  

В изпълнение на Споразумение между правителството на Република 

България и правителството на Япония за предоставяне на безвъзмездна 

помощ от Япония на Република България в подкрепа на структурната 

реформа, Министерство на икономиката през 2005 г. стартира процедура 

по усвояване на безвъзмездната помощ, предоставена от правителство на 

Япония за икономическо и социално развитие на Република България. 
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За получаването на безвъзмездна финансова помощ от японското 

правителство могат да кандидатстват областни управи, общини, държавни 

и общински болници и училища.  

Ще се финансират проекти на стойност от 100 х. лв. до 1 млн. лв. За 

проекти на държавни или общински болници максималната сума е 200 х. 

лв. Проектите трябва да са свързани  с приоритетите на Националния план 

за икономическо развитие, Националния план за регионално развитие, 

областните и общинските планове.  

Приоритетните области за подпомагане на обекти публична държавна или 

общинска собственост в реализиране на проекти с комплексна социално-

икономическа значимост, с набраните средства по японската 

безвъзмездна помощ са следните: комунален сектор; земеделие; 

образование, здравеопазване, социални дейности; общинска 

инфраструктура и реализиране на други проекти със значим социално-

икономически ефект. 

Дейностите по проектите трябва да бъдат планирани и изпълнени най-

късно до 30 декември 2006 г.  

Подробни указания, както и пълният пакет от документи, необходими за 

кандидатстване, ще бъдат публикувани на страницата на Министерство на 

Икономиката след обявяване на следваща тръжна процедура (срокът  за 

приемане на проектни предложения по първата тръжна сесия  е 13 май 

2005 г.). 

 

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ 

 

Програма за глобално опазване на околната среда (GEF) 

GEF е механизъм за международно сътрудничество, създаден през 1990 г., 

с цел да осигурява допълнително финансиране, под формата на 

безвъзмездни помощи и преференциално финансиране, с които ще се 

посрещнат “допълнителни разходи” по предприемането  на 
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съгласувателни мерки за постигане на екологични ползи от глобално 

естество. 

 

GEF работи чрез три Изпълнителни агенции – Програмата на ООН за 

развитие (UNDP), Програмата на Обединените нации за опазване на 

околната среда (UNEP) и Световна банка (WB). 

 

GEF финансира програми и проекти, които са с глобални екологични ползи 

в следните конкретни области: 

• намаляване на глобалното затопляне и климатичните промени; 

• опазване на международните води; 

• запазване на биологичното разнообразие; 

• устойчиво управление на земите. 

 

GEF не финансира дейности за разрешаването на чисто национални 

проблеми. 

 

България е член на GEF и може да кандидатства за кредити от Световна 

банка или да получава техническо съдействие от ПРООН. Само 

правителства могат да се обръщат за финансиране към GEF. Кандидатите 

могат да направят това чрез Министерство на околната среда и водите. 

Всяко предложение за проект трябва да бъде одобрено от българското 

правителство. 

 

Програма на ООН за развитие (UNDP) 

UNDP отговаря за окозването на техническо съдействие чрез мрежата си от 

представителства по целия свят, с цел да гарантира, че програмите на GEF 

допълват друг идейности за развитие. UNDP подкрепя проекти в областта 

на околната среда в България от създаването на Представителството в 

София през 1993 г. 

 

UNDP осигурява средства само за местни или национални 

административни органи и неправителствени организации. Препоръчва се 

проектите да имат допълнително финансиране. 
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Към момента текущите проекти в област околна среда представляват 8% 

от програмата на UNDP в България, с тенденция към увеличение. 

 

Програма за малки грантове на UNDP/ GEF 

Програмата за малки грантове /ПМГ/ е децентрализирана програма, която 

се управлява от името на ГЕФ чрез ПРООН /съгласно стандартното 

споразумение за подкрепа/.  

 

Преди да стартира програма за грант всяка страна по ПМГ трябва да 

разработи Програмна стратегия на страната. За нова ПМГ разработването 

на Програмна стратегия е една от първите задачи на националния 

координатор и националния управляващ комитет. За да стартира ПМГ е 

необходимо споразумение между политическия координатор на GEF за 

страната и постоянния представител на UNDP в страната. 

 

Същността на ПМГ е даване на грантове на избрани неправителствени 

(НПО) или други организации. Всяка ПМГ, след одобряване на Стратегията 

за страната, трябва да издаде Programme Announcement, който включва 

Ръководство за подготовка на проекти. По ПМГ се отпуска грант (на НПО) 

за разходи по проект до 50 000 щ.д. Според Програмата за страната, в 

много страни, на НПО се дава само един грант. Позволява се получаването 

на повече от един грант, но общата стойност да не надвишава 50 000 щ.д. 

Размерът на гранта зависи от капацитета на страната за неговото 

усвояване. 

 

 Грантовете по ПМГ осигуряват средства за подпомагане на дейности в 

областите на GEF – биоразнообразие, изменение на климата, устойчиво 

управление на земите, устойчиви органични замърсители и 

международни води. 

 

Всички проекти трябва да отговарят на критериите на GEF, да се опише как 

целите и действията по проекта ще имат ефект върху областите на GEF, 

трябва да има Работен план за мониторинг и оценка. Проектите трябва да 
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съчетават демонстрация, институционално укрепване, повишаване на 

самосъзнанието, разпространение на опит. 

 

Участието на България в Програмата ще помогне за справянето с редица 

въпроси за екологичната устойчивост: необходимост от разработване и 

прилагане на програми за обществено съзнание по екологични проблеми;  

демонстриране на практики; институционално укрепване; засилване на 

системите за екологична информация  и техническа помощ. 

 

Съфинансиране на ПМГ е възможно чрез:; ПУДООС; НДЕФ; Механизми за 

съфинансиране на общинско ниво; Паралелно финансиране от донорски 

програми; ИСПА] САПАРД. 

 

ПМГ може да подпомага и големи проекти по GEF. 

 

 

Програмата на Обединените нации за опазване на околната среда 

(UNEP) 

UNEP предоставя научно-технически контрол и насоки в 

идентифицирането и избора на проекти, както и съвети по екологични 

въпроси, като предлага и съответни решения. 

 

Световна банка (WB) 

WB  управлява програмите на GEF, служи като съкровищница на 

Доверителния фонд, а също така отговаря и за инвестиционните проекти. 

 

Nordic - фондове 

Правителствата на Дания, Норвегия и Швеция създадоха фондове към 

ПРООН за финансиране на консултантски услуги и дейности: предпроектни 

проучвания, разработване на проекти, мисии за мониторинг, оценка, цели 

или частични проекти.  България може да получава средства по Датския и 

Шведския фонд.  
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Дейностите трябва да са в рамката на устойчивото развитие и донорската 

политика на ПРООН. Приоритетни области са: водоснабдяване и 

канализация, възобновяеми енергийни източници, инициативи в 

промишлеността и частния сектор, околна среда, образование и др. Биха 

могли да се разглеждат и проекти извън тези области. 

 

Молби за използване на фондовете могат да подават институции, 

неправителствени организации, физически лица, частният сектор или 

ПРООН. Молбите се подават до офиса на ПРООН в съответната страна, а 

проектите се администрират от Офиса за проекти на ООН (UNOPS) в 

Копенхаген.  

 

CIM (Център за международна миграция и развитие) – проекти 

Центърът се ръководи съвместно от Германската асоциация за техническо 

сътрудничество (GTZ) и федералната служба за трудова заетост. CIM 

изпращат експерти при поискване в страни, които имат нужда от помощ в 

различни направления.  

 

Основни сектори, в които работят експертите на CIM са: околна среда и 

опазване, професионално обучение, подпомагане на частния сектор, 

икономическа и социална инфраструктура, и здраве. 

 

При кандидатстване се попълва официалния пакет от бланки за изпращане 

на експерт във вашата институция за период не по-малък от 24 месеца. 

 

При одобряване на заявката от страна на CIM заявителят трябва да 

подпише договор за назначаване на експерта, като му заплаща обичайната 

за страната средна заплата за тази позиция и бонуси, да му осигури 

работно място и да поеме транспортните му разходи (местни и 

международни). Разликата между българската и германската заплата се 

поема от CIM. 

 

Централно-европейска инициатива (ЦЕИ) 
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Централно-европейската инициатива е междуправителствен форум за 

сътрудничество и е най-старата и широкообхватна регионална структура в 

Централна и Източна Европа. Основана е през ноември 1989 г. в Будапеща. 

Основната цел е да помогне на страните в преход от Централна Европа да 

се приближат към ЕС. Планът за действие за периода 2004-2006 г. 

подчертава бъдещите намерения на организацията. Новата програма на 

ЦЕИ цели да улесни и съфинансира трансфера на опит и знания относно 

прехода и преговарянето от новите страни-членки на ЕС към останалите. 

Присъединяването на пет страни-членки на ЦЕИ към ЕС през 2004 г. насочи 

интересите на ЦЕИ към 10-те страни-членки на ЦЕИ, които са извън 

Европейския съюз. 

 

ЦЕИ си сътрудничи с други международни организации и институции като 

ОИСР, Съвета на Европа, ОССЕ, Европейската банка за възстановяване и 

развитие (ЕБВР), Световна банка, ИКЕ/ООН, както и с други регионални 

структури като Адриатическа инициатива за заеми, Пакта за стабилност и 

други. Постоянни контакти са установени и с Европейския съюз. 

   

Въпреки че ЦЕИ не е основен донор, организацията разполага с няколко 

фонда, които се използват, за да подпомагат проекти от различни 

области.  

 

Финансова помощ за дейностите на ЦЕИ се осигурява от Доверителния 

фонд на ЦЕИ към ЕБВР, който е най-важния източник за финансиране в 

областта на инфраструктурата (пътища, железници, въздушно 

направляване, проекти в областта на околната среда, както и общински и 

други). През последните години ЦЕИ играе важна роля при подкрепянето 

на инвестиционни дейности на ЕБВР. 

Освен Доверителния фонд, дейностите на ЦЕИ се подпомагат от още два 

фонда – Фонд за солидарност и Фонд за сътрудничество. 

 

Доверителен фонд на ЦЕИ 

Мисията на Секретариата на ЦЕИ за проекти – както в гр. Триест, така и в 

Лондон към ЕБВР, е да подпомага трансформирането на стратегии и 
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проектни идеи във възвръщаеми проекти или общи програми. 

Доверителният фонд на ЦЕИ към ЕБВР е с тази цел. Фондът е създаден от 

Италия през 1992 г. и се използва за подпомагане на Техническо 

сътрудничество, насочено към Инвестиционни Проекти като предпроектни 

проучвания, техническа помощ, супервизия на проекти и Програми за 

Развитие (за подпомагане установяването на благоприятна икономическа 

и институционална среда в страните на ЦЕИ). Използва се също така за 

организирането на международни събития, програми за обучение, 

семинари, обмяна на опит и други в рамките на Дейностите на ЦЕИ за 

сътрудничество. 

 

Секретариатът на ЦЕИ за проекти подпомага и ръководи сътрудничество 

по Инвестиционни проекти в различни сектори (включително селско 

стопанство, транспорт, малки и средни предприятия, общинска 

инфраструктура и услуги, банкиране, застраховане), като оптимизира 

взаимното сътрудничество между ЦЕИ и ЕБВР (както и сътрудничеството 

между ЦЕИ и други институции в особени случаи). Доверителният фонд 

може да се използва и за дейности по техническо сътрудничество, които 

имат отношение към инвестиционни проекти в по-ранна фаза (преди да се 

включат в официални списъци) или за по-генерални предварителни 

инвестиционни дейности. 

 

Доверителният фонд на ЦЕИ се използва също и за подпомагане и 

съдействие при планиране, финансиране и реализация на Дейности на 

ЦЕИ за сътрудничество като международни събития, обучителни 

програми, конференции, семинари и други събития, предложени от 

структурите на ЦЕИ (например Работните групи) и от партньори. Тези 

Дейности на ЦЕИ за сътрудничество се финансират както от Фонда на ЦЕИ 

за сътрудничество, така и от Доверителния фонд. Когато се използва 

Доверителния фонд, Дейностите за сътрудничество трябва да се фокусират 

към икономически и инвестиционни цели, и да се насочат към 

Икономическия форум на ЦЕИ, както и да се включат други международни 

организации. При практическото подреждане на Дейностите за 

сътрудничество Секретариатът на ЦЕИ за проекти се опитва да 
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максимизира разпространението (малки фондове на ЦЕИ, съчетани с по-

големи финансиращи фондове-партньори). Това се постига чрез 

използване подкрепата на съорганизаторите и партньорите на ЦЕИ и 

страната-домакин (в някои случаи и програми на ЕС). 

 

 

Фонд за сътрудничество на ЦЕИ 

Чрез Фонда за сътрудничество на ЦЕИ  се цели улесняване 

осъществяването на програми и проекти, организирани или спонсорирани 

от ЦЕИ. За 2005 г. бе одобрен бюджет в размер на 600 000 евро. 

 

Фондът за сътрудничество на ЦЕИ съфинансира дейности в различни 

области, като поне 50% от ресурсите трябва да се осигурят от друг донор.. 

 

Фонд за солидарност на ЦЕИ 

Фондът за солидарност на ЦЕИ се основава на доброволни вноски от 

страните-членки на ЦЕИ и се управлява от Изпълнителния секретариат на 

ЦЕИ. Създаден е с цел да улеснява участието в събития на ЦЕИ на 

представители и експерти от страни-членки на ЦЕИ, които се нуждаят от 

това чрез възстановяване на разходите за пътни и други. От създаването 

на фонда през 1998 г. чрез тези средства е подпомогнато участието на 

около 100 представители и експерти в разнообразни семинари, работни 

срещи, обучителни курсове и други видове срещи, организирани или 

спонсорирани от ЦЕИ.  

 

Програма на ЦЕИ за обмяна на опит 

Признавайки необходимостта от разпространяване на “най-добрите 

практики” и за да подпомогне икономическите реформи в най-слабо 

развитите страни членки, ЦЕИ създаде Програма за обмяна на опит (ПОО). 

Програмата започна да работи през 2004 г. и е включена в Плана за 

действие на ЦЕИ 2004-2006 г. 

 

ПОО осигурява рамка за трансфер и разпространение на знания до тези 

страни от ЦЕИ, които се нуждаят от този начин на подпомагане при 
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процеса на трансформиране. Основно проектите по ПОО трябва да имат 

икономическа обосновка, която да включва инвестиционните аспекти, 

икономическия преход, институционално укрепване или бизнес средата в 

областите, които се отнасят до инвестиции и европейска икономическа 

интеграция (например приватизация, помощ за малки и средни 

предприятия, режими на потребители и други). Всеки един проект по ПОО 

трябва да действа, използвайки различни средства за обмяна на опит 

(например изследвания, подготовка на наръчници, обучение на персонал 

и други), чиято комбинация да гарантира успешно прилагане на 

предоставения опит в страната, на която се дава.  

 

Съфинансирането от ЦЕИ е на стойност между 10 х. евро и 40 х. евро.  

 

 

Програми в сферата на енергетиката с подчертан акцент върху 

екологичните въпроси 

Програма ALTENER 

Програма ALTENER е единствената програма на Общността ориентирана 

изключително към възобновяемите източници на енергия. Петгодишният й 

период изтече в края на 1997 г. и тя е заменена с ALTENER II - инициатива 

за разширяване на дейностите в областта на възобновяемите източници на 

енергия.  

 

Програмата е открита за участие на държавни институции и на частни 

предприятия. В зависимост от типа на планираните действия по проекта 

могат да бъдат покрити между 50% и 100% от разходите.  

Програма ALTENER подкрепя проекти в подкрепа на политиката за 

увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 

чрез добиване на по-голяма публичност на законодателството в тази 

област, съдействие при прилагане на съответните директиви на ЕК, 

преодоляването на пазарните бариери пред внедряването на технологии 

за рационално използуване на енергията от ВЕИ и достигане на целите на 

“Бялата книга”,  поощряване на инвестициите, образователни и 

информационни кампании, разпространение на опита и други.  
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Координатор за България е Министерство на енергетиката и енергийните 

ресурси. 

 

Програма SAVE 

Програма SAVE е друга програма, целяща насърчаването на ефективно 

използване на енергията в публичния, частния и битовия сектор. SAVE е 

основния инструмент на Европейската Комисия за нетехнологично 

действие в областта на енергийната ефективност.  

 

Тя е единствената широкомащабна програма насочена изключително за 

провеждане на политиката по енергийна ефективност и поощряване на 

консуматорите за спестяване на енергия в промишлеността, търговията и 

битовия сектор чрез предложения за политически мерки, информиране, 

проучвания и пилотни мероприятия, а също и за създаването на 

Регионални центрове по енергийна ефективност.   

 

Първата програма SAVE е приета от Съвета на министрите през октомври 

1991 г. и продължава до 1995 г. Тя е последвана от програма SAVE II , 

приета от Съвета през декември 1996 г. и завършила през 2002 г. 

Европейската комисия прави предложение за програма, която да наследи 

SAVE под названието “Интелигентна Енергия за Европа” за периода 2003-

2006 г., която е приета. 

 

 Координатор за България е Министерство на енергетиката и енергийните 

ресурси. 

 

 

 

 


