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І.УВОД
Опазването на околната среда е сред най-важните приоритети на съвременното общество.
За запазване на природните богатства на страната и осигуряването на здравословна околна
среда за живот, труд и отдих на населението е необходимо да се провежда целенасочена и
комплексна екологична политика на държавата. Нейни задължителни елементи са
изграждането и усъвършенстването на законодателството и нормативната уредба и
наличието на институции, осигуряващи постоянен контрол и оценка на състоянието на
околната среда, вземане на управленски решения и тяхната реализация.
Законовите разпоредби в сферата на опазване на околната среда имат многопосочен
характер, поради което те са практически ефективни само когато са подкрепени с
конкретни форми на реализация. Една от тези конкретни форми е изготвянето на
програма за опазване на околната среда приложима на местно ниво, като се интегрират
икономическите и социалните цели при планиране на дейностите в тази област.
Въпросът за Общинска програма за опазване на околната среда се поставя на Първата
конференция на министрите на околната среда през 1991г., на която е взето решение да се
създаде Обща програма за опазване на околната среда за страните от Европа, която да
служи като рамка за по-добра координация на усилията за възстановяване и опазване на
околната среда на национално и международно ниво.
Концепцията за устойчиво развитие, приета на Конференцията на ООН за околна среда и
развитие в Рио де Жанейро през 1992г., формулира новите принципи за организиране на
дейностите в обществото. Приет е “Дневен ред 21” - план за действие на ООН, който в
процеса на вземане на решения за околната среда отрежда много важна роля на местните
власти - те са най-близо до хората до проблемите и в много случаи най-близо до
решенията.
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ІІ. НОРМАТИВНА УРЕДБА
1.Анализ на международното и национално екологично законодателство
1.1.Структура на правото на Европейския съюз в областта на
околната среда.
Правото на ЕС се състои от три различни, но взаимосвързани типа от
законодателство.
1.1.1.“Първично законодателство”, което включва Договорите за
създаване на Европейските общности (Договорът от Маастрихт, 1992г. за
ЕС) и което е резултат от директните преговори между правителствата на
Държавите - членки. Договорите изискват последваща ратификация от националните
парламенти и очертават основните принципни положения, които се доразвиват и
регламентират в пълнота от т.нар. “вторично законодателство” - Директиви, Регулации,
Решения. Член 2,3, ал.К и 130 r-t от Договора на Европейската общност са нормативната
база в сферата на околната среда.
1.1.2.“Вторично законодателство”, е резултат от законотворческата дейност на
институциите на ЕС и се издава въз основа на Договорите и доразвива и регламентира в
пълнота установените в тях общи положения. Вторичното законодателство може да бъде
под формата на:
Регулации (Регламенти), които се прилагат директно и са обвързващи за Държавите членки, без да е необходимо те да пренасят техните разпоредби в своето национално
законодателство.
Директиви, които обвързват Държавите членки по отношение на резултата, който трябва
да бъде постигнат в определен срок, като оставят националните власти да изберат формата
и метода за постигането му. Важно място в областта на околната среда заемат Рамковите
директиви. Те поставят общи принципи, процедури и изисквания към законодателството
на ЕС в различните сектори от областта на околната среда, на които трябва да отговарят
всички останали директиви в съответната област.
Решения, които са задължителни за страните до които са адресирани: (Държава членка,
физическо или юридическо лице). Те също не изискват въвеждане в националното
законодателство.
Препоръки и мнения, които нямат обвързващ характер.
1.1.3. Решения на Европейския съд. Тяхната функция е да тълкуват текстове на
първичното и вторичното законодателство и да разрешават възникналите спорове по
тяхното прилагане.
От своя страна Европейското законодателство в областта на околната среда се подразделя
в няколко сектора:
- хоризонтално законодателство;
- качество на въздуха;
- управление на отпадъците;
- качество на водите;
- контрол на промишленото замърсяване и управление на риска;
- химически вещества и генетично модифицирани организми;
- шум от машини и превозни средства;
- ядрена безопасност и защита от радиация.
Нагледно, структурата на законодателството на Европейския съюз е изобразено по
следния начин (Фиг.1 ):
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС

Договор на европейската общност

Вторично законодателство

Решения на Европейския съд
Решения

Регулации
Директиви

по отделните сектори

Фиг.1
2. Хармонизация на националното законодателство в областта на околната среда с
това на Европейския съюз.
Законодателството в областта на околната среда предвижда специфични видове
нормативни, административни и инвестиционни мерки, в зависимост от секторния му
обхват. Наред с това има и значителен брой хоризонтални мерки, касаещи въпросите на
екологичното управление, които са изключително важни за постигането на една от найзначимите цели в съвременното управление на околната среда в Европа - интегрираното
предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда по всички компоненти
едновременно.
2.1. Основен екологичен закон - Закон за опазване на околната среда (ЗООС).
Рамката на съвременното екологично законодателство в България се поставя от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС - обн.ДВ бр.91/2002г. посл.изм.и доп. ДВ
бр.62/14.08.2015г.).Той ревизира системата от екологичните стандарти и въвежда
принципите: „Замърсителят плаща”, „Правото на обществеността да бъде информирана” и
„Превенция на замърсяването”. Освен това законът урежда въпросите с опазването и
ползването на компонентите на околната среда, процедурата по оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС), финансирането на дейностите, правата и задълженията на
отговорните институции. Съгласно чл.81 от ЗООС се оценява въздействието върху
околната среда на планове, програми и на инвестиционни предложения за строителство,
дейности и технологии или на техни изменения или разширения, при осъществяването, на
които са възможни значителни въздействия върху околната среда.
2.2. Секторни закони.
В процеса на хармонизация на националното законодателство с европейското екологично
право, през последните години Министерството на околната среда и водите в
сътрудничество с други министерства е разработило над 70 нормативни акта,
хармонизиращи българското законодателство със съответни актове на законодатeлството
на ЕС. Изготвените нормативни актове, съгласно ранга си са приети от Народното
събрание и Министерски съвет на Р.България. Във всички нормативни актове, приети през
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последните години, специално внимание се отделя на определянето на компетенциите,
правата и задълженията на администрацията на централно, регионално и местно ниво за
прилагането и налагането на изискванията, произтичащи от постиженията на правото на
ЕС.
Основните изисквания за опазване на околната среда, респективно функциите на
различните администрации, са въведени чрез следните секторни закони:
- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
- Закон за опазване на чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
- Закон за водите (ЗВ);
- Закон за защитените територии (ЗЗТ);
- Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД);
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
- Закон за лечебните растения (ЗЛР);
- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)













2.2.1. Сектор „Хоризонтално законодателство”
Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/ от 25.09.2002г., посл. изм. и
доп.ДВ. бр.62/14.08.2015г.)
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г. посл. изм. и доп. ДВ. бр.94/30.11.2012г.)
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (ДВ, бр. 57/2004г., посл. изм. и доп.ДВ.бр.94/30.11.2012г.)
2.2.2. Сектор „Качество на въздуха”
Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр.45/28.05.1996г.,
посл.изм. и доп. ДВ.,бр. 101/22.12.2015г.). Прилага се към стационарните и
подвижни източници на замърсяване. Урежда изисквания към емисии от
източниците, към качеството на атмосферния въздух, изисквания към продукти и
процеси, събиране и предоставяне на информация, санкции за нарушителите,
задължения на държавата, общините, физическите и юридическите лица.
Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества
(замърсители) изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии (обн. в ДВ.бр.64/2005г.) ;
Наредба №6/1999г. за реда и начина за измерване на емисиите от вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници(обн.
ДВ.бр.31/1999г., посл. изм. и доп. ДВ.бр.102/21.12.2012г.);
Наредба №7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух(обн.
в ДВ.бр.45/1999г.);
Наредба №10/2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни
газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния
въздух от големи горивни инсталации(обн. в ДВ.бр.93/21.10.2003г., посл. изм. и
доп. ДВ.бр.19/08.03.2011г.) ;
Наредба №12/2010г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови
частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух(обн. в
ДВ.бр.58/30.07.2010г.);
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2.2.3. Сектор „Управление на отпадъците”
 Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/13.07.2012г., посл. изм.
ДВ.,бр.61/25.07.2014г.). Законът за управление на отпадъците / ЗУО/ урежда
екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права,
задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането
им, както и различни форми на контрол. Със ЗУО е въведена йерархия за
управление на отпадъците с първи приоритет предотвратяване на образуването на
отпадъците, следвано от оползотворяването им и на последно място
екологосъобразното им обезвреждане. Законът регламентира задълженията на
лицата, извършващи дейности по третиране и транспониране на отпадъците,
въвежда изискване и за представяне на документи относно отчета и информацията
за дейностите с отпадъци. Определени са контролните органи и обхвата на тяхната
компетентност.
 Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния
превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране (обн. ДВ. бр.8 от 26.01.1996г.);
 Наредба №2 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр.66 /08.08.2014г.);
 Наредба №4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ,
бр. 36 /2013г.);
 Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81/2004 г.);
 Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и
на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци (обн. ДВ, бр. 80/2013г.);
 Наредба № 1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри(обн., ДВ,
бр. 51/2014г.);
 Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн.,
ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.)
 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от
06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)
 Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г.
(Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.)
 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от
13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)
 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)
 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г.,
изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.)
 Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид
(обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)
 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11
от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп.,
бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.)
 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от
14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.).
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 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
(приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС №
352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
 Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване,
съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за
третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани
бифенили (приета с ПМС № 50 от 9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.)
 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (обн. ДВ,
бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
( обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., посл. изм. бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от
1.01.2014 г.).
 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС
№ 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)
















2.2.4. Сектор „Качество на водите”
Закон за водите (обн.ДВ, бр. 67 / 27.07.1999г., в сила от 28.01.2000г., посл.изм. ДВ,
бр.61/11.08.2015г.).Определя условията за опазването и използването на водите и
водните обекти. Целта на ЗВ е осигуряване на единно и балансирано управление на
водите в интерес на обществото, защита на здравето на населението и устойчивото
развитие на страната.
Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
(ДВ, бр. 87/30.10.2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.28/19.03.2013г.);
Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите (ДВ, бр.34/29.04.2011г., посл.
изм. и доп. ДВ. бр. 60/22.07.2014г.);
Наредба №2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници (ДВ, бр. 27/11.03.2008г.,посл. изм. и доп. ДВ. бр.97/09.12.2011г.);
Наредба № 2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни
води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения
на точковите източници на замърсяване ( обн. ДВ., бр. 47/21.06.2011г.,посл. изм. и
доп. ДВ. бр.48/27.06.2015г.);
Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за профилактични, питейни и
хигиенни нужди (обн.ДВ, бр. 88/27.10.2000г.);
Наредба №4 за изискванията към качеството на води, предназначени за обитаване
от риби и черупкови организми (ДВ бр. 88/2000г.);
Наредба №5/30.05.2008г. за управление качеството на водите за къпане ( обн.
ДВ.бр. 53/10.06.2008г.,изм. и доп. ДВ. бр.5/18.01.2013г.);
Наредба №6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр.97/2000г.,посл.
изм. и доп. ДВ. бр.24/23.03.2004г.);
Наредба №7/14.11.2000г. за условията и реда за заустване на производствени
отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр.
98/2000г.);
Наредба № 8 за качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 10 /2001г.);
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 Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови
цели (обн. ДВ., бр. 30/2001г., посл. изм. и доп. ДВ., бр.15/21.02.2012г.);
 Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (приета с ПМС №
339/14.12.2004г., обн., ДВ., бр.112/23.12.2004г.,посл. изм. и доп. ДВ.
бр.29/08.04.2011г.).
2.2.5. Сектор „Защита на природата”
Националното законодателство покрива опазването на биологичното разнообразие
и устойчивото използване на неговите компоненти, като фокуса е поставен основно върху
опазването, отколкото върху устойчивото използване. Общите принципи и мерки за
опазване на биологичното разнообразие са описани в ЗООС. Опазването и устойчивото
ползване на биологичното разнообразие в страната е регламентирано в следните закони:
 Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/ 09.08.2002г., посл. изм. ДВ,
бр.101/22.12.2015г.);
 Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/ 11.11.1998г., посл.изм. ДВ,
бр.66/26.07.2013г.);
 Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29/ 07.04.2000г., посл.изм. ДВ,
бр.28/05.04.2011г.);
 Закон за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 78/2000г., посл.изм. и
доп.ДВ.бр.60/07.08.2015г.);
 Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41/2001г. , посл. изм. и доп. ДВ.
бр.19/08.03.2011г.) и подзаконовите нормативни актове към тях:
 Наредба за условията и реда за разработване на планове за управление на
защитени територии (ДВ, бр.13/2000г.,посл. изм. и доп. ДВ. бр.55/20.07.2012г.);
 Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., посл.изм. и
доп.ДВ.бр.94/30.11.2012г.);
 Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и
генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда
и водите (ДВ бр.105/2003г.);
2.2.6. Сектор „Индустриално замърсяване и управление на риска”
Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:
 Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
(ДВ.бр.43/ 29.04.2008г., посл.изм. и доп.ДВ. бр.101/22.12.2015г.);
 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (ДВ,бр.25/18.03.2003г., посл.изм. и доп.ДВ. бр.12/12.02.2016г.);
 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (ДВ. бр.57/02.07.2004г., посл.изм. и доп.ДВ. бр. 12/12.02.2016г.);
 Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за
отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали
действия или бездействия при приватизация (ДВ,бр.66/30.07.2004г., посл.изм. и
доп. ДВ. бр.96/06.12.2011г.);
 Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ. бр.
80/09.10.2009г., посл.изм. и доп. ДВ. бр.5/19.01.2016г.);
Страната успешно приключи изпълнението на поетите ангажименти в процеса на
транспониране на Европейското законодателство по химикалите и
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предотвратяването на големи промишлени аварии, в хармонизирано национално
законодателство за управление на химичните вещества и препарати, и
предотвратяване на големи промишлени аварии.
2.2.7. Сектор „Химикали”
Обществените отношения в страната, свързани с контрола и управлението на
химичните вещества и препарати, като фактор, който въздейства на околната среда и
човешкото здраве, са регулирани в редица нормативни актове с различен ранг - закони,
наредби, правилници и др.
 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ,
бр. 10/ 04.02.2000г., посл. изм. и доп. ДВ.бр. 102/29.12.2015г.). Той урежда
условията и реда за пускането на пазара, търговията, вноса, износа и употребата на
химични вещества и смеси, държавния контрол върху тях, както и правата и
задълженията на физическите и юридическите лица, осъществяващи
горепосочените дейности, с цел защита на здравето и живота на хората и опазване
на околната среда и в съответствие с изискванията на европейското
законодателство. ЗЗВВХВС създава правно основание за приемане на редица
подзаконови нормативни актове по прилагането му.
2.2.8. Сектор „Генетично модифицирани организми”
 Закон за генетично модифицирани организми (обн. ДВ бр.27/29.03.2005г.,
посл.изм. ДВ, бр.99/16.12.2011г.);
2.2.9. Сектор „Шум”
Контролът и управлението на шума, като фактор, който въздейства на околната среда
и човешкото здраве, се регулират частично в редица, недостатъчно обвързани помежду си
нормативни актове с различен ранг - от закон до ведомствени наредби и нормативи.
 Закон за защита от шума в околната среда (ДВ, бр. 74 / 13.09.2005г., в сила от
01.01.2006г., посл.изм. ДВ, бр.98/28.11.2014г.);
 Наредба № 6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето
на населението;
 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и
съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във
въздуха. ( обн.ДВ, бр. 11/2004г., посл. изм. ДВ. бр.37/08.05.2007г.);
 Наредба № 16/1999г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните
двигатели (издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 8/ 1999г., в сила от
1.03.1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.6/19.01.2007г.).
2.2.10. Сектор „Ядрена безопасност и защита от радиация”
С приемането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
(ДВ, бр.63/28.06.2002г., посл. изм. ДВ, бр. 98/28.11.2014г.) се въвежда Член 33 и Член 37
от Договора Евратом и се позволява въвеждане в българското законодателство на
достиженията на правото на ЕС в областта на ядрената безопасност и радиационна
защита.
Приети и влезли в сила са следните подзаконови актове:
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Наредба № 10/2002г. на министъра на здравеопазването за максималнодопустимото радиоактивно замърсяване при внос на селскостопанска
продукция след аварията в Чернобилската АЕЦ;
Наредба № 11/2002г. на Министъра на здравеопазването за определяне на
изискванията към границите на радиоактивно замърсяване на храните при
радиационна авария;
Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени
съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, приета с ПМС
№187/2004г.;
Наредба за основните норми на радиационна защита, приета с ПМС № 190/2004г. (
обн.ДВ.,бр.73/20.08.2004г.);
Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения,
приета с ПМС 200/2004г. (обн.ДВ,бр.74/24.08.2004г.).

3. Междусекторни инструменти за осъществяване на политиките в областта на
околната среда.
3.1. Превантивни инструменти
3.1.1. ОВОС за инвестиционни намерения
Процедурата по ОВОС в България е въведена през 1991г. със Закона за опазване на
околната среда. Регламентираната процедура е съобразена с Директива на ЕС
(85/337/ЕЕС) и въвежда превантивната дейност като основен принцип на управление на
околната среда.
Пълно транспониране на изискванията на Директива 85/337/ЕЕС, изменена и допълнена с
Директива 97/11/ЕС, е постигнато с новия ЗООС, и с Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и
технологии, приета през 2003г. (обн. ДВ. бр.25/18.03.2003г., посл. изм. и доп. ДВ.
бр.3/11.01.2011г.) Приложение № 1 на ЗООС съдържа списък на инвестиционните
предложения, които са предмет на задължителна ОВОС, а Приложение № 2 инвестиционни предложения, за които се извършва преценяване на необходимостта от
ОВОС.
Общините/районите/кметствата са пряко ангажирани в процеса на ОВОС чрез
подпомагане на провеждането на консултации със засегнатото население и общественост
и създаване на организация за провеждане на общественото обсъждане на доклада за
ОВОС.
Оценката на въздействие върху околната среда се извършва в най-ранния етап на
инвестиционния процес. Предвид някои допълнителни етапи в процедурата се издават два
вида решения - решение за преценяване на необходимостта от ОВОС и решение по
ОВОС.
През последните години ОВОС се утвърди като важен инструмент за индентифициране на
неприемливите и неблагоприятните въздействия върху околната среда и мерките за
тяхното предотвратяване или смекчаване. Тези цели се постигат чрез прилагането на
систематичен анализ на предложената дейност по отношение на последствията върху
съществуващата околна среда, като чрез промени в проекта могат да бъдат предвидени и
отстранени неблагоприятните екологични въздействия.
3.1.2. Екологична оценка (ЕО) на планове и програми
Изискванията на Директива 2001/42/ЕС са транспонирани в ЗООС. Предвидено е
преценяване на необходимостта от изготвяне на ЕО на планове и програми, провеждане
на консултации с компетентните органи по околна среда и засегнатата общественост,
регламентирана е процедура при предположения за трансгранично въздействие, мерки за
наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата. Тази директива се
базира на принципа на предотвратяване на вредните въздействия.
12 стр.

Изяснено е за кои планове и програми следва да се извършва ЕО в България, а именно в
следните области: селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт,
енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост,
включително добив на подземни богатства, далекосъобщения, туризъм, устройствено
планиране и земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото
развитие на инвестиционни предложения, включени в Приложения № 1 и 2 на ЗООС.
ОВОС и ЕО са инструменти за превантивен контрол, подпомагащи вземането на крайно
решение за одобряване или отхвърляне съответно на инвестиционни предложения,
планове и програми. Разликите между ОВОС и ЕО са свързани основно с вида на
предмета на оценката, което е предпоставка за различния в подхода, методологията и
процедурата.
3.1.3. Комплексните разрешителни (КР)
Комплексните разрешителни ефективно се прилагат от началото на м. април 2003г., като
основен инструмент за предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда,
предизвикано от работата на определени промишлени инсталации.
С приемането на ЗООС и Наредбата за условията и реда за издаване на КР за
изграждането и експлоатацията на нови и експлоатация на действащи промишлени
инсталации и съоръжения е постигнато пълно транспониране на изискванията на
Директива 96/61/ЕС в българското законодателство.
Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице е компетентен
орган за издаването, преразглеждането, актуализацията и изменението на КР за
инсталации и съоръжения в обхвата на ЗООС, поддръжка на информация за най-добри
налични техники (НДНТ); поддръжка на информация за Методики за прилагане на НДНТ;
методическо подпомагане на ИАОС и РИОСВ; поддържане на регистър с данните от
издаването, преразглеждането, актуализацията и изменението на КР; създаване и
поддържане база данни за емисионните норми за различните промишлени дейности, за
които се издават КР. ИАОС отговаря за: изготвяне проектите за КР; поддържане публична
информация за резултатите от изисквания с КР, мониторинг; изпращане на информация в
Европейския регистър на емисиите на вредни вещества. Директорът на съответната
РИОСВ е компетентен орган за издаването, преразглеждането, актуализацията и
изменението на КР за инсталации и съоръжения извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС,
при подаване на заявление по инициатива от съответния оператор.
3.1.4.Пазарно - ориентирани инструменти
ЗООС определя рамката на политиката по опазване на околната среда, в т.ч.
прилагането на икономически инструменти и финансови механизми за управление
на околната среда, които намират конкретно изражение в специалните екологични
закони:
 Екологични продуктови такси
В ЗУО са въведени такси за пневматични гуми, за батерии и акумулатори, и за
автомобили. Таксите се заплащат от производителите и вносителите на такива продукти.
От 2004г. е въведена такса върху опаковки, като инструмент за прилагане на
Директивата за опаковки и отпадъци от опаковки.
 Потребителски такси
Домакинствата и фирмите заплащат такси за твърди битови отпадъци, водоснабдяване,
канализация и пречистване на водите. Таксите за битови отпадъци постъпват в
общинските бюджети, а таксите за водоснабдяване, канализация и пречистване на водите
се заплащат на В и К дружествата.
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 Такси за използване на природни ресурси
Таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект са
дефинирани в ЗВ. За разрешителните които се издават от кмета на общината, таксите
постъпват в общинския бюджет.
Със Закона за лечебните растения се регламентира заплащането на такси за ползване за
събиране на билки и генетичен материал от диворастящи и за култивирани лечебни
растения. Таксите постъпват в съответния общински бюджет или Държавно лесничейство
в зависимост от терена от който са събрани лечебните растения.
Със Закона за концесиите и специалните закони, се регламентира предоставянето на
концесия на редица природни ресурси: гори, минерални води, подземни природни
богатства и др. изключително държавна собственост. Концесионерите заплащат на
държавата концесионни такси.
 “Зелени” субсидии
Основна форма е финансиране на общински публични екологични проекти - основно в
областта на водоснабдяване, канализация и пречистване на водите и управление на
отпадъците. Източници на финансирането са държавния бюджет(ДБ), Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и в известна степен общинските бюджети. Финансират се от ПУДООС и екологични проекти на фирми под
формата на кредити при облекчени условия.
3.1.5. Доброволни ангажименти на предприятията
Това са най-новите инструменти за управление на околната среда в България. От една
страна, те не са задължителни за прилагане от съответните организации, а от друга, са в
състояние съществено да подпомогнат предприятията при въвеждането и спазването на
„задължителни” изисквания.
В България след приемането на стандарта ISO 14001 (1998г.) постепенно започна процес
на въвеждане на системи за управление по околната среда и тяхното сертифициране.

ІІІ.ПРИНЦИПИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СЛЕДА
1.Принципи и методология на разработване на ОПООС
С разработването на Общинска програма за опазване на околната
среда се цели да се изучи действителното състояние на околната
среда в дадената община, да се изведат екологичните проблеми и и
те да се степенуват по приоритетност, което ще послужи като
основа за целенасочено планиране на дейностите в областта на
околната среда за определен период от време. Съвременните
модели на разработване на програми следват стъпките на
стратегическото планиране. Най-общо казано, този подход дава отговор на три главни
въпроса:
 Къде сме?(анализ на средата );
 Какво искаме да постигнем? (определяне на цели и приоритети);
 Как да го направим? (алтернативи,план за действие, отчетност, контрол).
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1.1. Принципи
Общинските програми за опазване на околната среда (ОПООС) се разработват в
съответствие с принципите за опазване на околната среда:
 Устойчиво развитие;
 Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
 Предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване
на вредите, причинени от него;
 Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в
областта на околната среда;
 Информираност на гражданите за състоянието на околната среда;
 Замърсителят плаща за причинените вреди;
 Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично
разнообразие;
 Възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и
увредените райони;
 Предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други
неблагоприятни въздействия върху тях;
 Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и
регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения;
 Достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.
Основното предназначение на всяка общинска програма за опазване на околната среда е
да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината или да се
запази доброто състояние на околната среда.
Целите и подцелите на общинските екологични програми се формулират в зависимост от
спецификата на дадената община. Основното е да се промени начинът на мислене и
отношението на хората към околната среда. При вземането на решения да се търси
партньорство и консенсус, да се обединяват усилията за опазване на околната среда и да
се съзнава отговорността пред бъдещите поколения.
1.2.Стратегическо планиране като подход
Стратегическото планиране
се занимава основно с взаимодействието на дадена
организация с нейната среда и създаването и поддържането на динамичен баланс между
двете, така че да се използват в максимална степен наличните и потенциалните ресурси,
максимално да се оползотворят благоприятните възможности и да се неутрализират
заплахите, които средата поставя. Да се планира, означава да се проектира едно желано
бъдеще и да се идентифицират начините, по които да го превърнем в реалност.
1.3.Етапи в процеса на разработване и изпълнение на общинската програма за
опазване на околна среда.
Етапите през които преминава процеса на разработване и изпълнение на ОПООС са
посочени на фигура 2:
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ОПРЕДЕЛЯНЕ И ВЪВЛИЧАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕСТРАНИ

АНАЛИЗ НА СРЕДАТА /СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ/

АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И
ЗАПЛАХИ (SWOT)

ИЗРАБОТВАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА ОБЩИНАТА

УСТАНОВЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ

УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗМЕРИТЕЛИТЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
АЛТЕРНАТИВИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Фиг.2
1.3.1. Определяне и въвличане на заинтересованите страни
Целта на този етап е да се определят институциите, организациите и неформалните
сдружения и да се привлекат
конкретни техни представители, които могат да
подпомогнат под една или друга форма, в една или друга степен процеса на
разработването и в последствие на изпълнението на общинската програми за опазване на
околната среда.
Въз основа на ЗООС и Закона за местното самоуправление основната отговорност при
разработването на ОПООС се поема от органите на местното самоуправление.
Ангажирането на местната администрация се счита за важна предпоставка за правилното
разработване на програмата и нейното изпълнение. Екологът на общината е главното
отговорно лице в разработването, а след това и в изпълнението на общинската програма за
опазване на околната среда.
Държавните институции са основните източници на информация. Те притежават база
данни за компонентите на околната среда. Възможни партьори и източници на
информация са: представители на РИОСВ, БД представители на РЗИ на НСИ и други
институции.
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Общинската програма за опазване на околната среда трябва да е в съгласие с
националната политика, за да може да получи подкрепа, от съответните институции
включително и финансова.
Държавни или частни предприятия на територията на една община са основните
структури, върху които ще окаже влияние програмата за опазване на околната среда.
Изграждането на партьорство с тях е от първостепенно значение за успеха на една
програма, тъй като те са основните източници на доходи за населението, а същевременно
много от тях се явяват основните замърсители на околната среда в дадена община. Често
стриктните изисквания за опазване на околната среда влизат в конфликт със стремежа за
по-добри доходи и в този случай общината трябва да използва гъвкави механизми и
компромиси за решаване на проблема. От една стрна общинската администрация е
отговорна за целия комплекс от условия, които определят благосъстоянието на нейното
население, а от друга страна благосъстоянието на всяко предприятие зависи от наличието
на природни ресурси. Някои бизнеси се развиват благодарение на наличието на чиста
околна среда.
Неправителствените организации са изразители на обществените интереси и въвличането
им в процеса на разработване на ОПООС е гарант, че дейностите, които ще залегнат в нея,
ще отразяват приоритетите на общността.
1.3.2. Изследване и анализ на средата
Целта на този етап е да се определи съществуващото състояние на поредица фактори,
които имат значение за разработването на програмата, да се анализират тенденциите на
развитие за всеки от тях и да се идентифицират причините. Етапа започва със събиране на
данни и информация за факторите, продължава с анализа на базата данни, с формулиране
на тенденциите и проблемите и приключва с определяне на причините, които ги обуславят
и пораждат. Този етап ни дава реална представа „къде сме?” и е важна предпоставка за
определяне на силните и слабите страни на общината, на възможностите и заплахите пред
нея и по-нататък - за реалистично определяне на целите на програмата.
Информацията за общината, която е необходима да бъде анализирана при изготвянето на
общинската програма за опазване на околната среда е свързана с данните по определени
фактори. Тези данни се събират и анализират. Когато липсват данни за даден фактор или
са прекалено остарели, се преминава към следващия фактор. В случаите когато
информацията не може да се набави по никакъв начин, то набирането й се записва като
задача от програмата. При осигуряването й в хода на актуализацията на програмата
данните се използват за анализ на съответния фактор. Ако даден фактор няма приложение
в дадена община, се преминава към следващия фактор.
Примерен списък на необходимите данни по фактори:
Природо-географски и териториално-административни
 Местонахождение, съседни общини
 Релеф
 Климат
 Населените места в общината
 Население - брой, концентрация
Технически
 Вода
 Въздух
 Отпадъци
 Почви и нарушени терени
 Защитени територии и биоразнообразие
 Зелени площи в населените места
 Шум
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Икономически
 Развитие на отделните отрасли в общината (особено внимание се обръща на тези,
чието развитие зависи от състоянието на околната среда и на тези, от чиято дейност
зависи състоянието на околната среда)
 Състояние на инфраструктурата в общината
Финансови
 Бюджет на общината
 Приходоизточници в общинския бюджет в т.ч. и по отрасли
 Разходи свързани с опазване на околната среда в общината
 Ниво в общината на такси за услуги в областта на управление на отпадъците и
водите, сравнение със средното за страната; доколко приходите от такси покриват
разходите за дейността
Демографски
 Прираст на населението
 Раждаемост
 Смъртност
 Миграция
 Заболеваемост (ако има специални данни от епидемиологични изследвания за
влиянието на замърсената околна среда върху човешкото здраве се посочват)
 Възрастова структура на населението
Социално - икономически
 Средно-годишен доход на човек от населението
 Относителен дял на разходите за заплащаните такси за услуги по третиране на
отпадъците и ВиК от средногодишните доходи
 Размер на средната работна заплата
 Заетост
Управленски
 Наличие на комисии/отдели/отделни специалисти в Общинския съвет/общинската
администрация/ общинските фирми, в чиито отговорности влизат дейности по опазване
на околната среда
 Квалификация на кадрите, заети в горепосочените дейности
 Общински наредби в разглежданата област
 Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на централни
ведомства от компетенциите, на които са въпроси по опазване на околната среда
 Сътрудничество в разглежданата област със съседни общини
Услуги, предоставяни от общината и на територията на общината, свързани с
опазване на околната среда
 Третиране на отпадъците
 Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води
 Озеленяване и чистота в населените места
 Други
Обхват на техническите данни по сектори:
Въздух:
Състояние на качеството на въздуха (емисии) по видове замърсители - сравнение с
пределно-допустимите норми. В случаите на констатирано наднормено замърсяване честота; териториален обхват на замърсяването (на територията на цялата община, отделни
населени места, котловини и т.н );
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 За замърсяващите вещества, за които данните показват превишение над ПДК се
идентифицират източниците на емисии - на територията на общината и извън
територията на общината, в т.ч. и трансгранично. Данни за честотата на замърсяване от
източниците - епизодично, постоянно и т.н;
 Където е възможно посочват се данни за причините за замърсяването за съответните
източници на замърсяване (липса или лошо техническо състояние на пречиствателните
съоръжения, използване на горива с високо съдържание на вредни вещества,
многобройни източници на замърсяване от битово отопление през зимния сезон; липса
на обходни пътища за транзитните селища и др.);
 В случаите когато няма установено наднормено замърсяване на атмосферния въздух,
това се отбелязва, но въпреки това се посочват източниците на емисии на територията
на общината и евентуална заплаха от увеличаване на замърсяването в случай на
разширяване на дадено предприятие, промяна на дейността му, увеличаване на трафика
на автомобилния транспорт;
 В случаите, когато липсват данни за да се констатира дали има или няма наднормено
замърсяване, това се отбелязва. В тези случаи, особено когато има съмнение за
наднормено замърсяване по нататък в програмата се набелязват мерки за получаване на
необходимите данни;
 Показател “неприятни миризми “ - източници, причини и засегнато население,
влияние на розата на ветровете.
Води
 Реки и езера на територията на общината - проектна категория, замърсяване над
ПДК по видове замърсяващи вещества и показатели;
 Минерални води - местонахождение, характеристики, дебит, използване;
 Питейни води - количествени и качествени показатели;
 Водоснабдяване на населените места;
 Влияние на изпускани отпадъчни води върху питейни водоизточници;
 Източници на замърсяване - на територията и извън територията на общината;
 Причини за замърсяването от източниците на територията на общината (липса или
лошо техническо състояние на пречиствателните съоръжения, само механично стъпало
за пречистване, неспазване на технологичния режим);
 Степен на изграденост и състояние на канализационната система в населените места;
 Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води - има ли изградени; ако да степени на пречистване; необходимост от реконструкция, разширение; третиране на
утайките от ПСОВ - как се извършва това; ако няма ПСОВ - попадат ли съответните
населени места сред приоритетните за страната за изграждане на ПСОВ;
 Количествени и качествени показатели.
Отпадъци
Подробно данните, необходими за анализа на средата в този сектор са посочени в
Указанията за съставяне на общински програми за управление на отпадъците. Основните
данни са:
 Генерирани видове отпадъци по видове и източници - битови, опасни,
строителни, производствени;
 Начини на третиране, съоръжения, местонахождение на последните, обхванато
население от организирано сметоизвозване и т.н.;
 Стари замърсявания с битови и други отпадъци на територията на общината,
местонахождение, площ, вид отпадък, рискове за човешкото здраве и околната среда и
т.н.;
 Пунктове за събиране на вторични суровини;
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 Риск за замърсяване на: водоизточници за питейно водоснабдяване, за водопой на
животни, на водни обекти, за замърсяване на чувствителни екосистеми, за замърсяване
на почви;
 Чистота на територията на населените места и местата за отдих извън населените
места - състояние, честота на почистването, на миенето на улиците, кошчета за
отпадъци в населените места;
 В случаите, когато общината има приета програма за управление на отпадъците, то
основните данни се вземат от нея и се актуализират при необходимост.
Почви и нарушени терени
 Замърсени почви с тежки, метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати, други
замърсители - собственост на земите, използване на тези земи, източници на
замърсяване - проблеми; замърсяване на произвежданата селскостопанска продукция
или рискове от такова замърсяване
 Заблатени почви, причини;
 Ерозирали почви, причини;
 Вкислени и засолени почви, причини;
 Физически нарушени почви; нарушени терени от добивни дейности, от изкопни
работи /водопроводи и др.
Защитени територии, гори и биоразнообразие
 Гори - състояние, видово разнообразие, собственост, използване за рекреационни
цели, за дърводобив, за други цели и т.н.;
 Защитени територии - вид, собственост, защитената територия само в обхвата на
разглежданата община ли е или и в съседни общини; посещаемост; изходни туристически
пунктове; доколко има туристически потенциал;
 Защитени видове растения и животни;
 Видове, обекти на ловен туризъм;
 Билки с търговско значение, находища, използване.
Шум
 Наднормено излъчване на шум в околната среда - рискови зони: жилищни, за отдих,
учебни, болници, санаториуми и др.;
 Източници на шума;
 Население, подложено на въздействие;
 Предприети мерки.
Зелени площи
 Зелени площи в населените места - кв.м. на жител; видове растителност и състояние;
поддържани или изоставени са; проблеми; налични площи, определени по
устройствените планове за зелени площи;
 Наличие на паркове за отдих извън населените места, статут, състояние,
инфраструктура, посещаемост, осигуреност с транспорт.
Събраната информация се систематизира по подходящ начин, като така се създава
необходимата база данни, която се допълва и актуализира периодично. Тази база данни
ще бъде много важна за определянето на измерителите за достигане на целите, както и за
тяхното наблюдение по време на изпълнение на програмата.
Възможни източници на информация:
 Национален статистически институт (териториални поделения );
 Министерство на околната среда и водите (Изпълнителна агенция по околна среда,
Районна инспекция по околна среда и води, Басейнова дирекция);
 Министерство на финансите, териториални поделения на НАП;
 Министерство на земеделието и горите, респ. регионални поделения;
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 Национален институт по хидрология и метеорология;
 Институти към БАН, в т.ч. Икономически, По гората, Водни проблеми и т.н.;
 Областна управа;
 Отделите на общината, както и на съседни общини при необходимост;
 Предприятия, извършващи услуги в областта на околната среда на територията на
общината/съседни общини при необходимост;
 Други предприятия на територията на общината, респ. разглежданите предприятия в
раздела “Икономическо състояние” ;
 Териториална здравна инспекция;
 Териториални служби по заетостта;
 Университети;
 Нестопански организации, в т.ч. обединения на общините, неправителствени
организации в областта на околната среда, икономиката, регионалното развитие и др.;
 Населението, чрез подадените жалби, сигнали, специални проучвания и др.
1.3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите /SWOT/
На този етап се определят вътрешните силни страни на общината, възможностите да се
възползваме от тях, вътрешните слаби страни на общината и възможностите да ги
преодолеем или сведем до минимум, външните възможности (перспективи) за общината,
както и външните заплахи, които са пречка за развитието и представляват риск за
реализацията на програмата.
SWOT представлява акроним на вътрешните за организацията силни страни (Strengths) и
слаби страни (Weaknesses) и външните за организацията възможности (Opportunities) и
заплахи (Threats). SWOT анализът за пръв път е разработен за целите на стратегическото
планиране на бизнес организациите. След известно адаптиране, извършвано от различни
изследователи този метод намира приложение в широк спектър от дейности.
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” (Фигура 3).
Възможности - 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 - те са най-неблагоприятните сегменти на външната среда за общината. Те
поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние на
общината.
Силни страни - те са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава
общината. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително
предимство на общината.
Слаби 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.
След осъществяване на количествен и качествен анализ на обекта (анализ на средата), се
оформя съдържанието на квадрантите на SWOT таблицата, представена на Фиг.3.От
изведените характеристики на обекта и обкръжаващата среда се избират най-важните,
които се вписват в съответните квадранти.

21 стр.

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ
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Проблеми

Фиг.3

1.3.4. Изработване на визия за околната среда на общината
Визията за една община в областта на околната среда е реалната мечта на хората за
състоянието на околната среда, определена въз основа на съществуващите условия и
стремежа им за постигане на желанията, чрез използване на наличните ресурси. Тя
мотивира хората и ги подтиква да “вървят напред” за постигане на генералните
стратегически цели. Тя вдъхновява хората за действие и контрол на постигнатото.
За да може успешно да бъде формулирана визията и тя да се прилага при следващите
етапи от разработването на ОПООС е необходимо:
 Да се ангажира обществеността при определянето й;
 Да бъде ясно и реално формулирана;
 Да бъде в съответствие с направения SWOT анализ.
Визията се определя след изработването на SWOT анализа.Чрез визията ОПООС се
насочва към дългосрочно стратегическо планиране и определяне на генералните
стратегически цели. Определянето на визията е основен компонент на стратегията за
въвличане на обществеността.
1.3.5. Установяване на генерални стратегически цели
На основата на визията, формулирана в предходния етап и като се имат предвид и
тенденциите, очертани при анализа на средата, се формулират генералните стратегически
цели на програмата. Всяка от тях олицетворява крайното, желано състояние на околната
среда, в което искаме да живеят жителите и посетителите на общината, състоянието, в
което искаме да бъде природата около нас с нейното видово разнообразие.
Определение на генералните стратегически цели на общинска програма:
„Това са най-широкообхватните намерения на местното самоуправление, които са
относително неограничени във времето, обикновенно не са определени количествено
и се свързват с висшето равнище на планиране”.
1.3.6. Разработване на специфични стратегически цели. Приоритизиране.
На този етап на основата на формулираните генерални стратегически цели се определят
специфичните стратегически цели. Тяхното предназначение е да се определи «колко»,
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«какво» и «до кога» трябва да се извърши, за да се достигне състоянието, определено на
предходния етап.
На основата на анализа на средата, резултатите от анализа на силните и слабите страни,
възможностите и пречките, на формулираните генерални стратегически цели се
разработва следващото ниво от “дървото на целите” - специфичните стратегически цели,
които определят конкретните и специфични резултати/промени в общината.
Специфичните стратегически цели определят какво и колко трябва да се постигне и в
какъв срок.
Определянето на специфичните стратегически цели на програмата е може би най-важната
част от процеса на планиране. Те се превръщат в основни блокове, залегнали в работата на
съставителите на програмата.
Специфични стратегически цели следва да се формулират към всички генерални
стратегически цели, дори и за тези от тях, които касаят области, отговарящи на
общоприетите възгледи и представи за високо качество на околната среда и природата.
Последното е необходимо с оглед недопускане влошаване качеството на средата в общини
или части от тях, в които съществуващото качество е на необходимото ниво.
Приоритизиране на целите - значение и същност
В условията на ограничени ресурси и възможности е подчертано важно целите да се
подредят по значимост. За целите на общинските програми за опазване на околната среда
могат да се използват следните критерии:
1. Влияние върху човешкото здраве
Доколко достигането на дадена цел намалява или предотвратява риск за здравето на
хората. Източници на информация за преценка по този критерий могат да бъдат
епидемиологични проучвания, направени за района. Министерство на здравеопазването и
РЗИ могат да бъдат източник на подобна информация.
2.Влияние върху растителния и животинския свят и техните местообитания
Доколко постигането на дадена цел предотвратява или намалява заплаха - непосредствена
или косвена за растителния и животинския свят и техните местообитания.
3.Влияние върху качеството на живот на жителите и работещите в общината
Доколко постигането на дадена цел подобрява качеството на живот на хората в тяхното
ежедневие. В случая под “качество на живот” се има предвид подобряване на
рекреационните възможности и възможностите за отдих и отмора, естетическа наслада от
подобрената околна среда, и др. подобни ефекти, влияещи върху емоционалните и
естетически възприятия на хората.
4.Влияние върху развитието на икономиката на общината
Доколко постигането на дадена цел способства за развитието на стопанските отрасли на
територията на общината, например туризъм, земеделие, рибовъдство, пчеларство, ловен
туризъм, търговия с лечебни растения, дърводобив и др.
5.Обществено мнение
Доколко постигането на дадена цел съвпада с първостепенните желания на населението в
общината. Източник на информация по този критерий могат да бъдат както специално
направени социологически проучвания, така и натрупания опит от лицата, извършващи
оценката в резултат на общуването.
6.Степен на влияние и контрол на местните власти
Доколко постигането на дадена цел е в обхвата на законовите компетенциите и
организационните и финансови възможностите на общинските органи да повлияят за
реализация на целта.
7.Изпълнение на законови разпоредби
Доколко постигането на дадената цел е в изпълнение на задължения, произтичащи от
нормативни актове.
23 стр.

1.3.7. Установяване на измерители (индикатори) за достигане на целите.
След като са формулирани специфичните стратегически цели, е необходимо да се
изработят конкретните измерители, които да следят за изпълнението на тези цели.
Измерителите са показателите, които указват пътя към подобряване или съхраняване
състоянието на околната среда и посочват, дали избраната посока на действие е вярна или
не. При разработването на ОПООС те проследяват дадена информация и са необходим
инструмент за оценяване на напредъка към определените цели.
При разработване на ОПООС, избраните измерители (индикатори)могат да бъдат:
 Индикатори за натиск: емисиите във въздуха, водите и почвата от различни
източници
на замърсяване (промишленост, автомобилен и воден транспорт, селско
стопанство, домакинства и др.);
 Индикатори за състояние - параметри, отразяващи качеството на въздуха, водите,
почвите в дадената община (от Анализ на средата );
 Индикатори за реакция - усилията от страна на тези които осъществяват
програмата при източниците на замърсяване: брой одобрени доклади за оценка на
въздействието върху околната среда, брой одити на действащи промишлени
предприятия, количество рециклирани отпадъци и др.
Изборът на такъв тип индикатори дава възможност да се следят и оценяват постигнатите
резултати при изпълнението на програмата комплексно, анализирайки състоянието на
околната среда, замърсяването от определени източници и прилагане на мерки за
постигане на целите на програмата.
1.3.8. Изработване на стратегия, чрез определяне и оценка на алтернативите за
постигане на целите.
Разработването на различни алтернативи е едно от основните предимства на
стратегическото планиране като подход при създаването на общински програми за
опазване на околната среда.
Многовариантността на решенията предполага и
многовариантност на възможните подходи. При определяне на различните алтернативи се
предполага различно използване на наличните ресурси.
Целта е от определения набор от алтернативи за постигане на всяка от целите да подберем
тази от тях или комбинацията на тези от тях, чрез които да достигнем целта.
1.3.9. Изработване на работен план за реализация на избраната стратегия.
На този етап избраната стратегия се детайлизира на задачи и дейности, необходими за
цялостната реализация на избраната стратегия. За всяка задача се определя срок за
изпълнението й, както и отговорните лица и служби.
Приключването на задача, свързана с дадена дейност, трябва да доведе до приключването
на дейността, а приключването на всички дейности трябва да доведе до изпълнението на
стратегията.
1.3.10.Реализация на общинската програма: мониторинг, контрол, оценка и
актуализация.
С предишния етап приключва разработването на общинската програма за опазване на
околната среда, след което започва нейната реализация. За да се изпълнява тя успешно
обаче, се изисква да се приложи система за мониторинг и контрол на изпълнението на
програмата. Необходимо е да се извърши оценка и от крайния ефект на нейното
изпълнение, както и периодичната й актуализация в случаите на промяна в
обстоятелствата или необходимост от корекция на целите.
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Програмният мониторинг и контрол е тази част от програмата, която следи за правилното
изпълнение на избраната стратегия по отделни действия, които обикновено са детайлно
изброени в плана за действие. Системата на програмния мониторинг и контрол осигурява
необходимите за ръководителя инструменти, които позволяват да се определи дали
общината се приближава към планираните стратегически и управленски цели, да бъдат
отбелязани отклоненията от плана достатъчно рано, за да бъде възможно тяхното
коригирани.
Много важен въпрос при разработването на системата за програмен мониторинг и контрол
е този, свързан с периода, в който следва да се 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.

ІV. РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА ЦЕНОВО 2016-2020г.
Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) се разработва на основание
чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се одобрява от Общинския съвет.
Основните задачи, които се поставят с програмата, са свързани с настоящите проблеми по
опазване на средата, бъдещите мероприятия за намаляване на вредните последици от
човешката дейност, както и изготвяне на работен план, съдържащ схеми и организация на
изпълнение, начини на финансиране, отговорни звена, методи за контрол, превантивни
дейности.
Настоящата Програма се разработва и се базира на анализа и изводите в предходни
разработки на общински екологични, стопански, финансови и други проучвания и
документи за Община Ценово.
Целите на програмата се свеждат до:
 Акцентиране върху най-важните екологични проблеми на общината;
 Сравняване и привеждане в съответствие на проблемите с националните и
европейски приоритети;
 Обвързване на бъдещите проекти на общината и мероприятия в програмата с
националните, световни тенденции и стратегии по управление на околната среда;
 Създаване на организация за насочване на силите на общинските и държавни
органи, частния бизнес, граждански сдружения, научни организации и
гражданството към изпълнение на заложените в плана приоритетни мерки или за
предотвратяване на нови замърсявания;
 Откриване на източници за финансиране (национални и оперативни програми,
външни фондове и др.международни програми).
Разработката не фиксира строго параметри и мероприятия, а е Програма с отворен статут
с периодично доразвиване и разширяване на обхвата, в съответствие с настъпилите
промени в приоритетите на Община Ценово в екологичното законодателство и в
стратегическото развитие на държавата, засягащо общината.
Избраният подход за разработването на програмата съответства на одобрените от МОСВ
методически указания. Основния използван апарат в разработката е стратегическото
планиране, почиващо на SWOT анализ.
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Общата дългосрочна генерална стратегическа цел е:
”Поддържане и подобряване на качеството на живот на населението в общината, чрез
осигуряване на здравословна и благоприятна околна среда и запазване на богатото
природно наследство, чрез устойчиво управление на околната среда”.

1. АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
1.1. Природо - географски и териториално - административни
фактори
Община Ценово попада в централната част на северна България - в
Средна Дунавска равнина.Разположена по долното течение на р. Янтра
в Дунавската хълмиста равнина, Община Ценово е северозападната
граница на Област Русе. На север граничи с река Дунав на запад с
Община Свищов, на юг с Община Полски Тръмбеш и Бяла, а на изток с Община Борово.
Разположена е при най-големите завой на река Янтра и устието и с река Дунав. Община
Ценово заема площ от 249.7 кмІ, което представлява 8,91 % от територията на област
Русе.

Фиг.4
Разположение на община Ценово спрямо територията на област Русе

1.1.1.Топографска характеристика
Територията на общината обхваща част от източната Дунавска хълмиста равнина, която
тук има малко по-разнообразен релеф. Около устието на река Янтра - източната част на
Вардим -- Новградската низина, надморската височина е 20 метра, а в местността
”Липите” - източно от село Белцов надморската височина е 252 метра.
По-голяма част от хълмовете са заоблени - залесени или терасирани, а по-подходящите - с
южно изложение, са засадени с лозя.
Дунавският бряг на Община Ценово е нисък. На по - голяма част от дължината му има
изградена дига и отводнителни системи: Вардим - Новград и Батин - Кривина.
Съществуват релефни образувания като: Дядо Старчовата пещера край с. Белцов,
карстовите образувания - Хайдушките дупки и Кралимарковските стъпки в местността
„Чуката”, както и живописните меандри и старици (крайречни езера) по поречието на р.
Янтра.
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1.1.2. Климат
Климатът в общината е умереноконтинентален. Особеностите на релефа създават
благоприятни условия за безпрепятствено нахлуване на студените континентални
въздушни маси. Поради тези причини, като характерност и за цялата Русенска област е, че
в сравнение с другите ниски части на страната, зимата тук е сред най-студените, пролетта
настъпва рано и е сравнително хладна, лятото е горещо, а есента е по-топла от пролетта.
Средната годишна температура е около +12°С, средната юлска +22°С/24°С, а средната
януарска от 0°С до -3°С. Средната годишна скорост на вятъра е 2,3 м/сек.
Преобладават югозападните, западните и източните ветрове, през летните месеци - и
южните, а през зимата североизточни и северни.
Средногодишното количество на валежите е 550 - 650 мм (малко над средното за
страната), а в крайбрежните низини е под 500 мм. Това налага изкуственото напояване на
земеделските култури. Зимните застудявания обикновено са придружени от чести ветрове,
с посока главно от североизток и север. Широката отвореност на територията на север на
цялата област е причина ветровете да отвяват снежната покривка и да нанасят поражения
на посевите. Често снежните бури през зимата създават транспортно - комуникационни и
битови проблеми. Сумата на валежите през зимния сезон е най-малка - между 85 - 120 мм.
Снежната покривка е неустойчива, образува се към 5 - 10 декември и рядко се задържа за
по - дълго време. Въпреки студената зима, благодарение на малката надморска височина и
бързо нарастващия ден, пролетта настъпва рано. Характерни за нея са късните пролетни
мразове, които се прекратяват едва към 18-20 април.
Валежите през пролетта са малко по-големи от тези през зимата и достигат 135 - 170 мм.
Валежният максимум е през летния сезон - 150 - 200 мм., но поради високите температури
на въздуха, повърхностните слоеве на почвата (2- 10 см.) твърде често остават с много
малко влага.
Суховеите през лятото и недостатъчната влага на места причиняват ерозия. Западните
ветрове през лятото причиняват и гръмотевични бури, и градушки.
Средно към 20 - 25 октомври температурата на въздуха спада под 10°С, а първите есенни
мразове настъпват след 15 ноември. Сумата на валежите намалява и е около 115 - 145 мм.
Често явление тук са и температурните инверсии, сланите, поледиците и мъглите по
поречието на реките Дунав и Янтра.
1.1.3.Поземлени и горски ресурси
По отношение на баланса на територията като поземлен ресурс Община Ценово има найвисок процент на земеделски територии в областта - 85,1% земеделски територии.Общата
земеделска площ на общината е 159,68 хил.дка, от които за производство на земеделски
култури се използва 143,81 хил.дка.
Като цяло делът на горските територии е значително по-малък от средния за страната,
около 5%. Площите на горския фонд в общината обхващат общо около 10 хил.дка към
Държавно горско стопанство гр.Бяла. Горският фонд се разпределя по следния начин:
държавен горски фонд - 3745 дка; общински горски фонд - 4975 дка.; частни физически
лица - 1264 дка. Засегнатите от изсъхване на дървета масиви се подменят с нови
насаждения от широколистни дървета, типични за региона. През последните години са
засадени и около 720 дка акация върху пустеещи земи.
Степента на урбанизация тук е около 3,0% при среден за областта 6,2% и за страната 5,0%.
За добив на полезни изкопаеми се използват по-малко от 1% от територията на общината.
Кръгова диаграма 1, илюстрира процентно функционалното разпределение на площите на
общината по видове територии:
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Разпределение на площта на община Ценово по видове
територии
земеделска земя - 85%
горски територии - 5%

населени места - 3%
водни течения и водни площи 5%
за добив на полезни изкопаеми
- 1%
за транспорт и инфраструктура
- 1%

Диаграма 1
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.

Размерът и структурата на земеделските земи в общината, както и относителния дял на
отделните кадастрални единици към 31.12.2013г. са показани на Таблица1.
Размер и структура на земеделските земи в община Ценово към 31.12.2013г.
Таблица1
Размер
в дка

Показатели
Ниви
Трайни насаждения
Естествени ливади
Разсадници
Мери и пасища
Полски пътища
Всичко земеделски територии (по данни от
регистър на земеделски земи, гори и земи в ГФ, в
който участват имоти и други кад. единици)

Относиелен
дял

159 305,12
12 088,17
1 700,666
29 724,709
6 771,607

61,70%
4,682%
0,658%
11,512%
2,623%

258 203,521

100%

Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.

В Таблица2 е посочено разпределението на земята в общината по фондове към
31.12.2013г., така както тя се води като регистър за баланса на земеделските земи на
общината. Важно е да се отбележи, по отношение на т. 8-Депа за отпадъци, че те не се
експлоатират. Таблица 3 ни показва разпределението на земеделската земя в общината по
населени места.
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Разпределение на земята по фондове в община Ценово към 31.12.2013г.
Таблица 2
Фонд

Декара

1. Селскостопански фонд

203 058,7
2. Горски фонд
4 917,354
3. Фонд „Населени места”
9 350,033
4. Фонд „Водни площи”
7 592,5
5.Фонд „Инфраструктура”
1 049,5
6. Обработваема земя
159 573
7. Необработваема земя
1 087,928
8. Депа за отпадъци
96
9. Земеделски площи
159 573
10. Земеделски площи в т.ч. с трайни насаждения
171 725,6
11. Схема за броя на имотите според площта
26 434 броя
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.

Разпределение на земеделската земя по населени места към 31.12.2013г.
Таблица 3
Обработваеми ниви и др.
посевни площи дка

Необработваеми
земи и др. изоставени
трайни насаждения дка

с. Ценово

28 577,651

287,532

с. Долна Студена
с. Караманово
с. Новград
с. Белцов

19 773,68
33 702,314
16 689,11
16 030,818

271,466
4,494
9,037
-

Землище

с. Кривина
12 964,056
с. Джулюница
9 150,139
с. Пиперково
16 353,476
с. Беляново
6 294,703
Общо
159 535,947
572,529
Всичко:
160108.476 дка
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.

От таблиците се вижда, че съотношението между обработваемите и необработваемите
земи е 99.6% към 0.04% в полза на обработваемите земи, което говори за много добро
оптимизиране при стопанисване и използване на поземления фонд на Община Ценово.
Разпределенението на горския фонд по отделните населени места е показано в Таблица 4.
От таблицата се вижда, че с най-много горски фонд разполагат селата Ценово, Белцов и
Долна Студена, а с най-малко с. Джулюница.
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Разпределение на горския фонд по населени места в община Ценово към 31.12.2013г.
Таблица 4
Землище

Горски фонд/дка

Ценово
Караманово
Новград

1 158,173
464,438
648,26

Долна Студена
Белцов
Кривина
Пиперково
Джулюница
Беляново

741,62
792,804
286,839
289,537
124,017

411,666
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.

Извод: От разпределението на площта на общината по видове територии и от размера
и структурата на земеделските земи, се вижда, че има обективни предпоставки
селското стопанство да бъде доминиращ отрасъл в община Ценово. Статистиката
показва, че селското стопанство наистина е основен отрасъл в общината и заема над
90% от общата й стопанска дейност.
Почви
Релефът, климатичните условия, водите и геоложкият строеж предопределят някакво
разнообразие на почвите в общината. Най-широко разпространени са черноземните почви,
развити върху дебела льосова подложка (от 60м. до 100м. по Дунавския бряг) и техните
подтипове: типични, карбонатни, хумусно - карбонатни и оподзолени карбонатни.
Подходящи са за отглеждане на зърнени култури, лозя и овощни насаждения. В речните
долини са разпространени алувиални, алувиално-ливадни и блатни, подходящи за
отглеждане на зеленчуци, технически култури и овощни насаждения. Такива почви има и
по терасите на реките Русенски Лом и Янтра.
Поради своите почвени особености, Ценово, заедно с Русе и Сливо поле, е сред общините
в Русенска област с най-сериозен потенциал и традиции в зеленчукопроизводството, но
заради липса на преработвателни предприятия и известни проблеми с напояването, този
подотрасъл не може да достигне предишни обеми на производство.
Почвите в самото с. Ценово са т.н. карбонатно черноземни почви, чието плодородие се
обуславя от нивото на грунтовите води на р. Янтра.
Почвите на територията на намиращото се на 10км. южно от р. Дунав с.Караманово са
излужени черноземни и са се образували върху льосова скала. На север от селото се
намира равната низина Елията, която в миналото е била блатиста местност.
Край с. Кривина почвите са алувиално - ливадни и те са основни за цялата Вардим Кривинска низина. Те са много богати на органични вещества и водопропускливостта им
ги прави годни за обработка.
Като пример за това, че почвите в общината са подходящи и за овощни насаждения, може
да бъде посочено, че на нейна територия са най-големите насаждения от лешници (над
3 140дка) в цяла Русенска област.
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1.1.4. Полезни изкопаеми
Тъй като територията на цялата област Русе геоложки принадлежи към Мизийската
платформа, тя се явява бедна на полезни изкопаеми. Преобладават само нерудните
полезни изкопаеми. В тази територия са открити и се изследват кварцов пясък,
облицовъчен варовик и каолин.
Със стопанско значение в община Ценово се експлоатират находища на камък и вар (с.
Ценово) и инертни материали от р. Дунав.
1.1.5. Кметства и населени места в общината
При административното деление на страната през 1979г., Ценово става център на селищна
система (сега община), включваща девет села по поречието на Янтра: Долна Студена,
Белцов, Караманово, Пиперково, Новград, Кривина, Джулюница и Беляново. Разстоянията
до всяко едно от тях не са големи, което дава възможност за добри вътрешно общински
комуникации.
Население и човешки ресурси
Община Ценово е най-малката по население община в Русенска област с брой население
от последното преброяване от 2011г. 5 923 души. В процентно отношение тук живее
2.53% от населението в Русенска област.
Населението на общината и населените й места към 01.02.2011г. е показано на Таблица 5.
Население в община Ценово и населените й места към 01.02.2011г.
Таблица 5
Населено място

Брой жители
с. Белцов
446
с. Беляново
125
с. Джулюница
270
с. Долна Студена
828
с. Караманово
887
с. Кривина
440
с. Новград
957
с. Пиперково
361
с. Ценово
1 579
5 923
Община Ценово
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.

Преброяването от м. февруари 2011г. показва, че от всичко 5 923 жители на общината
икономически активното население е 1 791 души, а икономически неактивното 3607 души
(в т.ч. 186 учащи, 2 682 пенсионери, 329 заети само със семейни и домашни задължения,
410 други).
За община Ценово, както и за област Русе е характерна устойчивата тенденция на
намаляване населението, като основен извод от проследяване на динамиката в
демографското развитие. Като основна причина за тази тенденция са
отрицателниятестествен прираст на населението и миграционните процеси с цел намиране
на работа и постигане на по-добриикономически перспективи.
1.2. Данни и информация отнасящи се до околната среда
Основните тенденции за качеството на околната среда са разгледани подробно в
настоящата програма и представляват пълен анализ на наличните данни за отделните
компоненти - въздух, води, почви, защитени територии, биоразнообразие и факторите отпадъци, шум, радиоактивно замърсяване.
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1.2.1. Атмосферен въздух
Анализът на състоянието на атмосферния въздух се осъществява с цел
определяне на настоящото ниво на замърсяване, идентифициране на
причините, предизвикващи това замърсяване, мероприятията за
снижаване на нивата на отделните замърсители и/или капацитетните
възможности за поемане на допълнителни количества вредни вещества.
Въздухът е един от компонентите на околната среда, чието замърсяване се отразява
основно върху замърсяването на другите фактори на средата. За да се извърши качествен
анализ са необходими актуални, конкретни данни от системите за емисионен и имисионен
мониторинг на МОСВ, МЗ и собствени измервания в предприятията.
Наблюдението на качеството на атмосферния въздух и неговия контрол се осъществява от
Националната система за мониторинг на околната среда, изградена на базата на локалните
подразделения на МОСВ - РИОСВ. През 2001г. МОСВ извърши предварителна оценка на
нивата на замърсителите и утвърди разпределението на територията на страната на райони
и агломерации за оценка и управление на КАВ и тяхната категоризация в зависимост от
степента на замърсяването в тях. Определени са 35 района или агломерации с превишения
на установените норми за КАВ. Община Ценово не попада в тези райони.
Въздухът, представлява 99,5% от общата маса на атмосферата и е основата на живота на
нашата планета.
Въздухът е смес от азот (N)-78%, кислород (O)-21%, въглероден диоксид (CO2) - 0.03%,
остатъци на някой инертни газове като неон (Ne), хелий (He), крииптон (Kr), серен
диоксид (SO2), метан (CH4), озон (O3), амоняк (NH3) и известно количество водни пари.
Чистият въздух е неотменима предпоставка за нормално развитие и съществуване на
организмите. Антропогенното замърсяване на въздуха е наблюдавано още в дълбока
древност. Днес обаче, замърсяването на атмосферата достига такива размери, че с
превантивни мерки няма да решим дори частично проблемите, а следва да се извършва
непрекъснат контрол, с последващо незабавно реагиране при възникване на екологичен
риск.
Промишлените и отпадъчните газове, на първо място въглеродния диоксид, изграждат в
атмосферата невидим филтър, който поглъщайки интензивно инфрачервените лъчи, играе
ролята на „одеало”, и колкото по-дебело е то, толкова по - топъл става климатът на
Земята. На височина между 20-40 километра от Земята в горните слоеве на атмосферата
се намира озонов слой, който защитава живота на Земята от пагубните ултравиолетови
лъчи. Общобиологичното значение на озона се изразява в свойството му да поглъща
късовълновата ултравиолетова радиация, която притежава унищожително действие върху
биологичната тъкан. С изтъняване на озоновия слой се наблюдава рязко нарастване на
броя на злокачествените тумори по кожата, нарушаване на нормалния ход на
фотосинтезата и пр. Същевременно озонът поглъща и дълговълновата инфрачервена
радиация на земната повърхност, с което се осигурява защитата й от прекомерно
охлаждане.
Следва да се има в предвид, че на замърсяване се подлагат приземните слоеве на
тропосферата, т.е зоната непосредствено обитавана от човека. В България основни
замърсители на атмосферния въздух са прахът, серния диоксид, азотните оксиди и
оловните аерозоли. В някои региони в страната към тях се отнасят и амоняк, фенол и
сероводород.
Праха се отнася към твърдите атмосферни замърсители и представлява една от найнежелателните и опасни последици от производствената и стопанска дейност на човека.
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Поради микроскопичните си размери, праховите частици проникват дълбоко в
дихателните пътища и достигат безпрепятствено до белодробните алвеоли и предизвикват
тяхното увреждане.
Основният източник за образуване на серни съединения е съдържащата се в каменните
въглища и други горива сяра, която при изгарянето си се превръща в серни оксиди (найчесто в серен диоксид и серен триоксид). Серните оксиди дразнят горните дихателни
пътища и предизвикват спазъм на гладката мускулатура на бронхиолите. При по-високи
концентрации се развива тежък бронхит, а при хронично въздействие - емфизем на
белите дробове, хроничен гастрит, увреждане на черния дроб и нарушаване на
въглехидратната и витаминната обмяна.
Експлоатацията на автомобилния транспорт е съпроводена с образуването на значителни
количества въглероден оксид, оловни аерозоли, алдехиди, полициклични въглеводороди и
др.
Определени са критерии - норми за съдържание на замърсители в атмосферата. Като
пределно допустими концентрации (ПДК) на замърсителите се приемат само тези, които
изключват неблагоприятното въздйствие върху организма в продължение на
неограничено дълго време. При оценка на чистотата на атмосферата се използват основно
два вида норми: а) Максимална еднократна ПДК - представлява относително безвредното
съдържание на токсични вещества, при най-голямо постъпване в атмосферата и,
б) Средноденонощна ПДК на замърсителя, която е средноаритметична величина от
изследване на много проби в рамките на денонощието.
Опазването на качеството на атмосферния въздух е проблем, който ще доминира в
политиката на ЕС, националните и местните политики. Спектърът от глобални проблеми,
изискващ внимание е широк: изтъняването на озоновия слой, киселинните дъждове,
нивата на озона и другите зъмърсители в приземните слоеве, промените в климата.
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.
Емисионни норми са тези норми на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от
неподвижнии източници. Нормите за емисии се класифицират по компоненти в
зависимост от технологичните източници и провеждането на горивните процеси.
Имисионни норми са тези пределно допустими концентрации (ПДК) на вредни вещества
в атмосферния въздух на населените места, регистрирани за определен период от време,
чието наличие не е свързано с риск за здравето.
Оценката и управлението на качеството на атмосферния въздух се извършва съгласно
изискванията на Наредба № 7 на МОСВ (ДВ. бр.45/1999г. ).
Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух за Община Ценово са:
комунално- битовия сектор и пътният транспорт.
Нискокачествените горива използвани в домакинствата и някои предприятия са сериозен
замърсител с локално значение, по отношение емигрирането на поли ароматни
въглеводороди.Типичен замърсител на атмосферния въздух от пътния транспорт са
оловните аерозоли, което се дължи на преимуществената употреба на оловни бензини.
Въпреки, че през последните години нараства относителния дял на безоловните бензини,
то не е достатъчно да компенсира абсолютното увеличение на количествата общо
употребявани бензини, което води до увеличаване на емисиите от олово. Друга
съществена причина за сравнително високите емисионни натоварвания от транспорта е,
че по пътищата на общината се движат много морално и технически стари автомобили.
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Много показателно е „екологичното” състояние на автомобилите, които се с газови
уредби. Не е достатъчно само да се конвертира двигателят за работа с пропан - бутан за
да се получи „екологичен” автомобил, а е абсолютно необходимо да се извършат
подходящите регулировки за удовлетворяване на изискванията за ниски емисии на
въглероден оксид с изпусканите газове.
Районът на Община Ценово не е сред районите с екологични проблеми по КАВ. За
чистотата на атмосферния въздух в района, освен климатичните фактори и релефа,
съществена роля играят:
 Липсата на големи промишлени предприятия и топлоцентрали в близост на района;
 През района не минават магистрали от републиканската пътна мрежа, както и липса в
близост на пътища с голяма интензивност на движението.
1.2.1.1.Климатична характеристика по метеорологични данни:
Климатичните и метериологичните фактори оказват сериозно влияние
върху степента на замърсяване на компонентите на околната среда. Те
пряко допринасят за по-доброто или по-лошото разсейване на
емитираните от източници вредни вещества в атмосферния въздух.
Характерът на климата в една градска среда коренно се отличава от този в откритите
ландшафтни форми. Съществуването на застрояване, изкуствени земни покрития,
залесени или голи терени допринасят за съществено изменение на основните климатични
фактори - вятър, температура, влажност, слънчево греене, което от своя страна води до
формирането на т.н. „градски климат”. В повечето случаи този климат е с понеблагоприятно влияние върху околната среда.
Скоростта и посоката на вятъра, както и тихото време са основните фактори, оказващи
влияние върху разпространението и разсейването на атмосферните замърсители и
определено имат съществен принос за относително ниския потенциал на замърсяване на
въздуха. Относително високите средни скорости (над 3m/s), както и ниският процент на
тихо време обуславят ефективното разсейване на емитираните замърсители и
предотвратяват появяването на инверсии, а оттук и задържане на вредни вещества във
въздуха. Постоянната посока на местните ветрове от своя страна също допринасят за побързо разсейване на вредни вещества, попаднали във въздуха. В същото време наличието
на вятър допринася повишаване запрашеността на въздуха през периодите на усилени
селскостопански дейности (оране, сеене, прибиране на реколта и др.) посредством пренос
на прах от разположените на територията на общината земеделски площи. Тихото време е
фактор, които забавя ефективното разсейване и натоварва атмосферата с по-големи
концентрации на замърсители. Наличието на висока влажност и големия брой на дни с
мъгли оказват отрицателно влияние върху способността на въздушния басейн да се
самопречиства. За района това е определящо през зимния период.
- Слънчево греене и слънчева радиация
Интензивността на слънчевата радиация играе важна роля във формиране нивото на
замърсяване на въздуха. Количеството пряка радиация зависи предимно от височината на
слънцето, което определя и вида на нейния дневен и годишен ход. Максимумът е
съответно в часовете около обед и през месеците юни и юли.
Продължителността на слънчевото греене има сериозно отношение към компонентите на
околната среда. Броят на часовете слънчево греене зависи от дължината на деня,
респективно от географската ширина на мястото, облачността и закритостта на хоризонта.
- Облачност
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Облачността е един от главните компоненти на климата, пряко влияещ върху слънчевата
радиация. Степента на покритост на небето с облаци се оценява по десетобална скала (бал
0 - чисто небе, бал 10- покрито с облаци).
- Топлинни условия
Средногодишната стойност на температурата на въздуха за Община Ценово е 12˚С.
- Влажност на въздуха, мъгла
Ходът на относителната влажност е обратно пропорционална на хода на температурата и
е с максимум през зимата.Най-голямата относителна влажност е през месеците декември и
януари. Минималните стойности на относителната влажност на въздуха са през летните
месеци юли и август.
Режимът на мъглите и относителната влажност на въздуха имат съществено влияние
върху качеството на въздуха. Известно е, че случаите на мъгла създават неблагоприятни
условия за високи приземни концентрации.
- Валежи
Средногодишното количество на валежите е 550-650мм, близко до средногодишните
валежни количества за цялата страна (650 мм). Валежите през пролетта са малко поголеми от тези през зимата и достигат 135 - 170 мм. Валежният максимум е през летния
сезон - 150 - 200 мм, но поради високите температури на въздуха, повърхностните слоеве
на почвата (2 -10 см.) твърде често остават с много малко влага.
Суховеите през лятото и недостатъчната влага на места причиняват ерозия. Западните
ветрове през лятото причиняват и гръмотевични бури, и градушки.
Средно към 20 - 25 октомври температурата на въздуха спада под 10°С, а първите есенни
мразове настъпват след 15 ноември. Сумата на валежите намалява и е около 115 - 145 мм.
Често явление тук са и температурните инверсии, сланите, поледиците и мъглите по
поречието на реките Дунав и Янтра.
- Ветрове
Природният фактор, оказващ най-силно влияние върху разпространението на газо- и
прахообразните замърсители е вятърът. Преобладаващите ветрове са югозападни,
западни, източни, а през зимата североизточни и северни. Средната скорост на вятъра през
годината е 2,3 м/сек.
В заключение, климатичните условия в община Ценово не благоприятстват за задържане и
сумация на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой.
1.2.1.2.Качество на атмосферния въздух в приземния слой
Състоянието на атмосферния въздух и нивото на концентрацията на замърсяващите
вещества в атмосферата се определят от няколко фактора, влияещи върху условията за
задържането или разсейването им:
 изменението на локалните климатични условия в следствие морфографските
характеристики на района;
 площното разположение и мощността на източниците на емисии;
 характера на урбанизация.
На територията на Община Ценово не функционира местна система за мониторинг на
въздуха. Качеството на атмосферния въздух за района, в които попада и общината се
наблюдава и контролира чрез мобилна станция за имисионен контрол на РИОСВ гр. Русе.
1.2.1.3. Източници на атмосферно замърсяване
В Община Ценово постъпването на емисии от вредни вещества в атмосферата се формира
от:
битово и административно отопление,
производствени фирми, транспорта,
селскостопански дейности и дейности върху открити площи с насипни материали (депа,
кариери, сметища, строителни площадки и др.), като най-голям дял се пада на битовите
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отоплителни източници. Прахообразните и газообразните завърсители на атмосферния
въздух в населените места са с по-високи стойности през есенно - зимния (отоплителния
сезон), когато се използват предимно твърди горива в битовия сектор, както и поради
завишаване на необходимото време за достигане на устойчив режим на работа на
двигателите с вътрешно горене
на автомобилите, в следствие на понижените
температури.
Основните замърсяващи вещества са: прах, серед диоксид, азотен диоксид, сероводород и
оловни аерозоли. При изгарянето на горивата в битовия сектор се отделят емисии от
въглероден окис, серен диоксид, полиароматни въглеводороди, диоксини, фурани и прах.
Наднормени стойности от тези вещества не са регистрирани.
- Точкови източници
Всички източници на вредни емисии, които имат определени параметри (точни
координати, височина, напречно сечение, скорост на газовия поток, дебит, температура на
газа и масовия поток на вредни вещества) се характеризират като стационарни точкови
източници. Това са димоходите (комини) на горивни инсталации, изпускателни
устройства на производствени вентилации и аспирации и др. Потенциални точкови
източници на територията на община Ценово се явяват парокотелните инсталации
наадминистративните сгради на Община Ценово и кметствата в с. Белцов и с. Кривина,
сградите на Целоднивните детски градини в Ценово, Караманово, Долна Студена и други
по-малки точкови източници
На този етап промишлените източници на замърсяване са незначителни. Данните от
собствените измервания на предприятията показват, че изчислените концентрации на
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух са по-ниски от ПДК или много близки
до наложените от нормативната уредба.
- Площни източници
Поради ниското застрояване, характера на терена, вида на отоплителните уреди, като
площни източници са разглеждат комините на битовото отопление и отоплението в
обществените сгради на територията.
- Линейни източници
Транспортният поток от леки и товарни автомобили допринасят до известна степен за
влошаване на качеството на атмосферния въздух. Отделените от двигателите вредни
вещества (азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, оловни оксиди) са в основата
на замърсяването на приземния атмосферен слой в населените места на територията.
- Неорганизирани източници
Нерегламентираните сметища и не рекултивираното депо за отпадъци са едни от
източниците на емисии на парниковия газ метан (СН4).
ИЗВОДИ:
1. Община Ценово се характеризира с нисък потенциал на замърсяване - няма
установено превишаване на ПДК, климатичните условия не благоприятстват
задържане и събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой.
2. Няма замервания за повърхностно натоварване на открити площи.
3. Отоплителните инсталации са основен източник на замърсяване на въздуха през
зимния сезон. С използване на екологично чисто гориво - газ за отоплителните
инсталации, замърсяването чувствително ще намалее. Желателно е да се търсят и
използват нови енергийни източници, което би допринесло за значително
намаление на емисиите, свързани с използването на течни и твърди горива, които
за България се характеризират с високо съдържание на сяра.
4. Озеленяването и благоустояването на уличните платна ще доведат до по-ниски
нива на прах в атмосферния въздух.
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5. При възможност транспортната схема на общината може да бъде оптимизирана с
оглед намаляване вредното въздействие на трафика върху качеството на въздуха.

1.2.2. Води
Друг основен компонент на околната среда са водите, в това число
повърхностните, подземните и отпадъчните (битови, производствени и др.). Наличните
водни количества на територията на Община Ценово са формирани от повърхностни и
подземни води. Територията се отводнява към Дунавския басейн чрез р. Янтра. Общината
попада в района на Басейнoва дирекция за управление на водите в Дунавски район,
създадена със Заповед № РД-27/17.01.2002г. на министъра на околната среда и водите в
съответствие с изискване на Директива 2000/60/ЕС на Европейския съюз и националното
законодателство по водите. Една от основните дейности на Басейнова дирекция за
управление на водите Дунавски район в осъществяване на държавната политика по
опазване на околната среда и водите е оценката на актуалното състояние на количеството
и качеството на водите, вкл. и на отпадъчните води, своевременно идентифициране на
негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните
последици и определяне на степента на ефективност на осъществяваните мероприятия за
използване и опазване на водите. Дейността се осъществява чрез натрупване, обработка и
анализ на данни от мониторингна количеството и качеството на водите на територията на
Дунавски район.
В резултат на извършените дейности по мониторинг и оценка на състоянието на водите в
Дунавски район за Басейново управление се изготвят програми за мониториг.
РИОСВ Русе контролира долното течение на река Янтра, преминаващо през територията
на общините Бяла и Ценово, до вливането й в р. Дунав. Три са пунктовете за мониторинг
по водосбора на река Янтра, които са на територията на РИОСВРусе:
 пункт на река Янтра преди вливане в река Дунав BG1YN00001MS010 при
Нов град;
 пункт на р. Янтра на моста за с.Долна Студена BG1YN08319MS1010;
 пункт BG1YN00021MS020 на р. Студена, преди вливане в Янтра.
Мониторинговите пунктове са определени след оценката на натоварването, натиска и
въздействието от антропогенна дейност върху определен водосбор.
Пробовземането и анализа на водните проби за физикохимичен и химичен мониторинг се
извършва ежемесечно по определен график от Регионална лаборатория Русе, която е
акредитирана в рамките на ИАОС София.
Наблюдението и контролът върху състоянието на водите се осъществяват от Национална
автоматизирана система за мониторинг на околната среда към ИАОС, раздели
„Повърхностни води” и „Подземни води”. Наблюдава се тенденция за подобряване
качествените показатели на повърхностните и подземни води, в резултат преустановяване
дейността на промишлени предприятия, както и ограничаване на торенето върху
обработваеми терени.
В годишния доклад за 2014г. на РИОСВ Русе при анализ на резултатите от мониторинга
на р. Янтра, в пунктовете попадащи на територията на Община Ценово се отчита,че:
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 р.Янтра преди вливане в Дунав, с. Нов град - BG1YN00001MS010 - няма
превишени стойности по физикохимични показатели. Констатират се превишения
на алуминий, резултатите от анализа на свободните цианиди са нерелевантни.
Групата вещества алфаендосулфан, групата на пестицидите алдрин 2,4'-DDT - o,pDDT, p;p-DDT; хексахлорбензен, пентахлорбензен, рифлуралин и химичния
елемент живак не могат да бъдат оценени дали отговарят на изискванията за добро
или лошо химическо състояние поради нерелавантни резултати от анализа;
 р.Янтра пункт BG1YN08319MS1010 на моста за с. Долна Студена - физикохимични
и химични показатели - висока стойност на показателя нитратен азот, което води
до оценка умерено състояние, т.е. има замърсяване с биогенни вещества. Няма
превишения на елементи от групата на специфичните вещества, както и превишени
стойности на анализираните приоритетни вещества, но и за тях се отнасят същото
написано по-горе относно неизползваемостта на резултатите;
 р. Студена, преди вливане в Янтра пункта е на шосеен мост, BG1YN00021MS020 изключително натоварен със замърсители пункт. Умерено състояние по отношение
на физикохимичните елементи: общ азот/ N/, азот амониев /N-NH4/, азот нитритен
/N-NO2/, азот нитратен /N-NO3/; общ фосфор/P/, ортофосфати, като Р и
електропроводимост.
Водни ресурси
Основните водни ресурси на община Ценово са реките Дунав и Янтра и водоизточниците
за питейни води, разположени на нейната територия. Те са част от Дунавски речен басейн
и могат да бъдат класифицирани като повърхностно течащи и подпочвени водоизточници.
Река Дунав е най-значимия хидроресурс в региона и освен, че едържавната ни границас
Република Румъния, е северната граница на Община Ценово. Водите на реката са
използваеми за напояване на крайбрежните низини, транспорт, риболов, за технически
нужди и др.
Дунав е втората по дължина река в Европа (след Волга). Тя е единствената голяма река в
Европа, която тече в посока от запад на изток. Извира от платото Баар в
планината Шварцвалд (с надморска височина на изворите 1078 м.) в Германия, където две
по-малки реки, Бригах и Брег, се сливат на 1,4км. от селището Донауешинген и оттам
насам реката се нарича Дунав. Река Дунав преминава през територията на 10 държави:
Германия,
Австрия, Словакия,Унгария,Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна.
Басейнът заема общо 817 000 км2. При вливането си в Черно море тя се разделя на три
ръкава - Килийски, Сулински и Георгиевски. Най-северният - Килийският ръкав, служи за
граница на Румъния и Украйна. Средният ръкав - Сулинският, е най-пълноводният и найдълбокият.
Максималният месечен отток на тази голяма плавателна река е през месеците април и май,
и е свързан с пролетното прииждане на реката (черешови води). Високите пролетни води
заливат островите в района и речните тераси до дигите. През някои години заливанията се
задържат до месец август.
Ледоходите по реката нанасят големи повреди на насажденията и горските култури по
бреговите земи. Високите води размиват и подриват бреговете и предизвикват срутвания.
Река Янтрае река в Северна България, която преминава през територията на три области Габрово, Велико Търново и Русе - и седем общини - Габрово, Дряново, Велико Търново,
Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Бяла и Ценово. Реката е десен приток на река Дунав.
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Дължината иМ е 285,5 км., която иМ отрежда 7-мо място сред реките на България. Река
Янтра се явява третият по-дължина приток на Дунав в България след Искър и Осъм и
може да се каже, че около 1/7 от нейната дължина преминава през територията на община
Ценово.
Средният дебит на реката е 47 mі/s и тя се явява един от 28-те основни притоци на река
Дунав, намиращи се на територията на 10-те държави, през които Дунав преминава.
Реката извира от северното подножие на връх Атово падало (1 495м.) в Шипченска
планина на Стара планина, на 1 220м. н.в. До гр.Габрово тече на северозапад в дълбоко
всечена и залесена с букови гори долина. Между Габрово и село Янтра пресича в дълбок
пролом (Стражански пролом) платото Стражата и се насочва на североизток, като
долината се разширява и по терасите се появяват обработваеми земи.
След село Ветринци започва средното течение на реката, течението се насочва на изток,
а преди град Велико Търново - на север, където преминава през живописен пролом в
чертите на града през Търновските височини. При село Самоводене Янтра излиза от
Търновският пролом и навлиза в Дунавската равнина, като от тук до устието
по
долината преминава границата между Средната и Източната Дунавска равнина.
Поради малкия наклон (4,6% на течението в Дунавската равнина Янтра прави големи
меандри (коефициент на извилистост 3,1 - най-голям за територията на България), особено
в района на град Долна Оряховица и селата Върбица и Драганово. След устието на найголемия си приток Росица, Янтра се насочва на север, отново обаче с множество меандри
и старици (изоставени речни корита).
Характерно за реката на територията на община Ценово е, че от село Долна
Студена течението
става
северозападно
и
между
селата Белцов,
Джулюница, Новград образува поредния живописен пролом. Янтра се влива отдясно в
река Дунав на територията на общината на 536-тия км., на 19м. н.в., на 1,7 км.
северозападно от село Кривина с ширина на устието 105 м.
Територията на самото с. Ценово заема асиметричните леви речни тераси на реката.

На територията на общината няма изградени язовири.
Минерални води
На територията на Община Ценово няма открити минерални води. Няма и естествени
езера.
Водоснабдяване
Водоснабдяването в Община Ценово се осъществява от “ВиК” ООД гр. Русе. Населените
места в общината се водозахранват от водоснабдителна група “Батин”, с изключение на
селата Пиперково и Караманово, които се захранват от собствени водоизточници. В тези
села снабдяването с питейна вода е недостатъчно, особено през летните месеци и
предстои да бъдат включени във водопровода Батин-Джулюница-Пиперково-Караманово.
Санитарният контрол на питейната вода се извършва от РЗИ гр. Русе. Пробите се
изследват по физико-химични (цвят, мирис, вкус, мътност, рН, окисляемост, амоняк,
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нитрати, нитрити, хлориди) и микробиологични показатели (общ брой микроорганизми и
коли форми).
Водоизточници и помпени станции в Община Ценово
Таблица 6
Населено
място
с. Ценово

Наименование
на водоизточника

с. Джулюница

ПC "Ценово"
Изворите
ПС "Караманово-нова"
Овчарски дол
Дърварски дол
ПС "Караманово-стара"
ПС "Пиперково"
Русев геран
Спиридонов геран
Студен кладенец
ПС "Нов град"
ПС "Беляново"
Изтока
ПС "Джулюница"

с. Кривина

ПС "Кривина"

с. Караманово

с. Пиперково

с. Новград

Разрешено водно количество
по разрешително за
водовземане, куб. м. /год.
17673
43183
15768

118980
33975

Крьшлян
Източник: „ВиК” ООДРусе

По - голяма част от водопроводната мрежа е изградена в периода 1960 - 1980г. от тръби от
различни видове материали. Най-голям е делът на етернитовите и стоманените тръби.
Това прави мрежата морално и физически амортизирана, с висока аварийност, ниска
ефективност при експлоатацията им и високи загуби. Състоянието на водоснабдителната
мрежа в общината е обобщено в Таблица 7:
Водоснабдителна мрежа в Община Ценово
Таблица 7
№

Община
Ценово

1 с. Ценово
2 с. Белцов
с.
Долна
3
Студена
4 с. Караманово
5 с. Пиперково
6 с. Новград
7 с. Беляново
8 с. Джулюница
9 с. Кривина
Всичко:
Източник: „ВиК” ООДРусе

Вътрешна
Домови
Мрежа от
мрежа отклоненения съоръжения
бр.
м.
м.
15239
22957
726
6000
9366
11954
268
2296

Водопровод
м.

Общо
мрежа
м.
44196
23616

1266

12831

378

3144

17241

2405
11308
3090
6462
6770
5685
61591

28319
11794
18049
6173
7922
13817
133816

517
261
388
85
179
310
3112

4456
2280
3304
744
1552
2664
26440

35360
25382
24443
13379
16244
22166
222027
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Състоянието на мрежата оказва пряко влияние върху загубите на питейна вода и създава
предпоставки за нарушаване на водоподаването.
Липсата на средства за превантивна поддръжка и навременна подмяна, недостатъчния
тръбен материал и тръбни части са довели до голямо влошаване на водопроводните
системи. По-голямата част от тях трябва да бъдат по-скоро подменени отколкото
ремонтирани, вземайки в предвид количеството на загубите и броя на необходимите
поправки. Намаляването на количествата неотчетена вода е продължителна и сложна
задача.
Канализация
Канализационните системи в населените места осигуряват отвеждането и пречистването
на отпадъчните води и заустването им в съответния водоприемник. Те имат важно
значение за поддържането на благоприятна и здравословна жизнена среда, опазване на
водните ресурси от замърсяване и поддържане на екологичното равновесие.
До момента канализация или пречиствателна станция не е изградена в нито едно от
селищата на територията на Община Ценово.
Съществуващото състояние на канализационната система в общината е отразено в
Таблица 8:
Канализационна мрежа в Община Ценово
Таблица 8

Населено място

с. Ценово
с. Белцов
с. Долна Студена
с. Караманово
с. Пиперково
с. Новград
с. Беляново
с. Джулюница
с. Кривина

Население
/ към
01.02.2011г./

Канализирано
население

Население
свързано към
ПСОВ

(брой)

(бр. / %)

(бр. / %)

1579
446
828
887
361
957
125
270
440

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

Насоки за развитие:

Подмяна на водопроводната мрежа - реконструкция, модернизация и разширение;

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

Намаляване на ползването на питейни води в промишлеността за сметка на
увеличаване ползването на условно чисти води за промишлени нужди (затворени
оборотни системи);

Изграждане на канализационни системи в населените места и пречиствателни
съоражения.
Източници на замърсяване на повърхностните води
Оценката за характеризирането на повърхностните води се извършва съгласно Наредба
№Н-4 (обн. ДВ бр.22/2013г., посл. изм. и доп. ДВ бр79/2014г.).
На територията на общината липсват големи предприятия - източници на отпадни води.
Няма изградена канализационна система. Във всички селища, населението е изградило в
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личните си дворове локални септични ями. Може да се приеме, че източници на
замърсяване на питейните водоизточници на територията на общината, липсват.
ИЗВОДИ:
1. Основните проблеми за нормално водоснабдяване в района произтичат от
състоянието на водопроводната мрежа, която е технически амортизирана с висока
степен на аварийност и големи загуби на вода. За намаляване загубите на вода е
необходима реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа.
2. Много висок екологичен риск създава липсата на канализационна мрежа в
населените места в общината, което води до замърсяване с битово-фекални води.
Необходимо е изграждане на канализационна мрежа за отпадни води първо в поголемите населени места, а след това и в останалите;
3. За запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води е
необходимо:
- изграждане и пускане в експлоатация на ПСОВ Ценово;
- ускорено изграждане на канализационни мрежи във всички населени места в
общината и заустването на отпадните води в локални ПСОВ.

1.2.3. Почви и нарушени терени
1.2.3.1. Почви
Почвата представлява сложна природна система изградена от
минерални частици, органични вещества, газове, макро- и
микроорганизми. Минералните частици образуват основната маса на
почвата, а органичните вещества съставляват 10-20% от химичния и
състав.Те са резултат от жизнената дейност на растителните и
животински видове. В почвата са разпространени във вид на торф
(растителни остатъци) и хумус (разложено органично вещество ). Хумусът заедно със
съдържанието на вода
и газове определя нейното плодородие. В някой почви
съдържанието на хумус може да достигне до 90% от общото съдържание на органичните
вещества.Той е източник на хранителни вещества за растенията, тъй като при разлагането
му се освобождава въглероден диоксид, нитрати, фосфати.Тези съединения са лесно
усвоими от растенията.Хумусът, образуван в горния почвен слой се отнася от
инфилтриращата в почвата вода в по-долните хоризонти. Чрез обработка на почвата, той
заедно с разтворените химични вещества се изнася отново на повърхността.Почвената
покривка е особенно важен компонент на природната среда.Образувана в продължение на
милиони години, тя се явява огледало за състоянието на ландшафтите и в нея се отразяват
и пречупват взаимовръзките между останалите компоненти на природната среда (скали,
води, климат, растителност, дейност на човека ).Без почвената покривка е невъзможно
съществуването и вегетацията на естествената и културната растителност. Почвената
покривка е междинно и спояващо звено между геолого-геоморфоложката основа,
климатичните условия, динамиката на водата и вегетацията на растенията.Благодарение
на своето плодородие почвената покривка се явява много важен природен ресурс,
средство и предмет на труда в селското стопанство. В резултат на дейността на човека
плодородието на почвата може да се променя (увеличава или намалява) или да се запазва.
Различават се три вида плодородие:естествено, потенциално и икономическо. Първото се
свързва с наличието на хумус и други хранителни вещества, образували се през дългия
период на естествено развитие на почвите. Потенциалното плодородие се свързва с
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възможностите за изкуствено увеличаване на хранителните вещества в почвата чрез
добавяне на торове с естествен или изкуствен произход. Икономическото плодородие се
изразява чрез стойността на произведените земеделски продукти от единица площ върху
даден вид почва.
В почвената покривка на Община Ценово преобладават черноземните почви със своите
характерни подтипове. Според почвените проучвания са разпространени няколко почвени
типа и подтипа:
 карбонатни черноземни - срещат се по склонове към реките Янтра и Дунав.
Разположени са върху варовици, лъос и мергели;
 алувиално - ливадни - заемат високите речни тераси по поречието на реките Янтра
и Дунав;
 типичен чернозем - източно от село Беляново.
Хумусният хоризонт на черноземните почви е с мощност от 30 до 80 см., оцветен в
кафяви тонове, със зърнесто - троховидна структура , която е в различна степен
разпрашена в горния си слой.
Почвите притежават благоприятни физически свойства: рохкав строеж, висока порьозност
и добра аерация. При навлажняване почвите не набъбват, а при изсъхване се сбиват слабо.
Поради високата си аерация и голяма порьозност, загубата на влага от повърхностното
изпарение е значителна.
Почвените условия в общината благоприятстват отглеждането на зърнени и технически
култури, зеленчуци и трайни насаждения.
През 2004 г. е разработена и утвърдена от Министъра на околната среда и водите
програма за почвен мониторинг, която е организирана на три нива. Програмата за
мониториг е изцяло съобразена с последните изисквания на ЕК и Европейската агенция по
околна среда, както и с националното законодателство, прието по- късно през 2007-2009г.
(Закон за почвите и Наредба за мониторинг на почвите).
Програмата за мониторинг е организирана на 3 нива, както следва:
Наблюденията по І ниво (широкомащабен мониторинг) се извършва в равномерна
мрежа 16х16 км, в 397 пункта и предоставят данни за оценка състоянието на почвите по
следните показатели - тежки метали Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn и металоиди, общ азот,
фосфор, органичен въглерод, активна реакция на почвата (pH) електропроводимост,
нитратен азот, общ въглерод и устойчиви органични замърсители-16 PAH, 6 PCB, 15-хлор
органични замърсители, обемна плътност.Периодичността на наблюдение е 5 години.
Наблюденията по ІІ ниво са ориентирани към регионални проявления на деградационни
процеси – вкисляване - 54 полигона и засоляване-12 полигона. Процеси на ерозияводоплощна и ветрова се наблюдават чрез специално разработени математически модели
за оценка и прогноза. Почвеното запечатване се оценява на база статистически данни и
картиране
на
земното
покритие
(проект
Корин
Земно
покритие).
Наблюденията на ІІІ ниво се идентифицират с т.н. локални почвени замърсявания, в
рамките на който следва да се извършва инвентаризация на площи със замърсена почва.
Инвентаризацията е все още частична и нерегулярна, на база на налични данни.
Почвената покривка на община Ценово е подложена на постоянен мониторинг.
На територията на Община Ценово, РИОСВ Русе има обособени два пункта за
наблюдение - в с. Новград и в с. Белцов. До момента не са регистрирани наличия на тежки
метали над пределно допустима концентрация, засоляване и/или вкисляване на почвите,
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ветрова и водна ерозия на почвата. Това се дължи на добрите земеделски практики, като
спазване на сеитбооборот и правилна употреба на пестициди и торове.
Степента на развитие на процесите на засоляване се определят от климатичните,
хидроложките и стопанските условия. Голяма част от засолените почви, представляват
главно изоставени земеделски ниви, които не се обработват поради намалено плодородие.
Засоляването на почвата е процес, при който се увеличава съдържанието на
водоразтворимите соли и /или обменен натрий в почвата в количества, влияещи негативно
на техните свойства, респективно на продуктивния им потенциал. Засолените почви са
типичен представител на почвите с неблагоприятен състав и свойства за развитие на
растенията. Към тях се отнасят т.н. солончаци /същински засолени почви/, чиято найсъществена особеност е значителната концентрация на водоразтворими соли в почвения
профил и т.н. солонци /алкални почви, съдържащи и в по-малко количество хидролизноалкалния нормален натриев карбонат /сода/ и натрий в обменно състояние /над 20% от Тсорбционен капацитет/. На територията на РИОСВ-Русе няма засолени и вкислени почви.
Почвите са акцептор на всички вредни въздействия в околната среда и като такива
създават потенциален риск за здравето на населението. Почвата играе роля за кръговрата
на веществата в природата и минерализиране на органичните отпадъци от живота,
осигурява плодородието и изхранването на човека, влияе върху състава на въздуха, водата
и хранителните продукти, представлява среда за съхраняване и предаване на
болестотворни причинители, влияе върху климата на местността и др. Следователно тя,
освен полезно може да оказва и отрицателно влияние върху условията на жизнената среда
и здравето на населението.
Замърсяването на почвата се проявява основно в две форми:
• Физическо изменение на почвените структури. Най-големи поражения върху
почвите се нанасят от антропогенно натоварените екосистеми.Отклоненията в почвените
параметри се отнасят преди всичко до структурата на почвата, нейната порьозност и
плътност.Измененията им водят до рязко влошаване на вентилацията и дренажа в почвата,
следствие на което настъпва рязко снижаване на активността и количеството на
микроорганизмите разлагащи органичните вещества;
• Химическо замърсяване на почвата. Химическите замърсявания на почвите от
антропогенен произход превъзхождат многократно в количествено и качествено
отношение всички видове физически измемения.Те са следствие от много причини, които
условно можем да ги разделим в следните групи:
- Газове - промишлени отходи съдържащи сяра, а също така съдържащи и тежки
метали, халогениди, азотни оксиди;
- Прах - дим от промишлени димоотводи, транспортен прах и др.;
- Соли- особено тези в резултат на обработване с луги и химикали на пътищата
през зимата, рудодобивната промишленодт, кариери и др.;
- Агрохимикали от растителната защита;
- Органични газове и течности - продукти от отоплителни централи, ТЕЦ,
автотранспорта и др.;
- Радиоактивни замърсявания- АЕЦ, промишленост, аварии и др.
Измененията в химическите параметри на почвата се отразяват след кратък или по-дълъг
период от време върху ръста и продуктивността на отделните видове и техните
популации.Човекът, като консумент и почвената флора и фауна, често изпитват косвеното
влияние на тези процеси в следствие изменения във вътрешната структура на
фитоценозите.
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Потенциални източници за замърсяване на почвите в района са промишлени предприятия,
селско стопансво и животновъдство. Почвите могат да бъдат замърсени от:
- Инфилтрация на замърсени води от промишлеността и бита;
- Отлагане на замърсители от прахоунос и аерозоли от промишлеността и
транспорта;
- Замърсяване с битови отпадъци.
В Община Ценово няма производства, които да замърсяват почвите с тежки метали
(олово, цинк, мед, 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.
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 крайпътни зони с ширина 15-25метра.Няма конкретни
изследвания за наднормено ниво на замърсяване. Важна особеност при замърсяването на
почвите с олово е постоянният процес на акумулация, което означава, че процесът на
замърсяване е прогресивен. Почвата има слаба самоочистваща способност по отношение
на тежките метали, като оловото може да остане в нея над 1000 години. Пречистването се
ускорява с отглеждане на растения, които го натрупват в органите си (най -много в
корените си, кореноплодни).
Като има предвид токсикологичните характеристики на отделните класове пестициди
община Ценово в грижата си за опазване на околната среда и здравето на населението от
вредното въздействие на тези силноотровни вещества е осигурила дълговременно
безопасно съхраняване на 28 тона негодни за употреба пестициди в контейнери "Б-Б куб".
Към 01.09.2011г. е сключен договор между Община Ценово и ДЗЗД ”Оператор на
Регионално депо - Русе” гр. Русе, като Общината е възложила, а операторът е приел за
депониране опасни отпадъци от Община Ценово на Регионално депо Русе в 12 броя
стоманобетонни контейнери тип "Б-Б куб".
1.2.3.2. Ерозирали почви
Ерозията е най-широко разпространеният и интензивно протичащ деградационен процес
върху почвената покривка на земята. Крайният резултат от действието на ерозията е
безвъзвратното разрушаване на почвата, както като природно тяло и средство за
селскостопанско производство, така и като основа на природната среда. На територията на
общината, почвената покривка на склоновете е засегната от ерозия от средна до силна
степен. Процесите на ерозия, явяващи се като ограничител за развитие на селското
стопанство са застъпени в различна степен навсякъде, където наклонът на обработваемата
земя е над 3% и по оголените и слабо залесени ридове. Ерозията се изразява предимно
скрито под формата на площно повърхностно измиване на хоризонт А в различна степен.
Линейна ерозия се среща ограничено, като частично дълбочинно изравяне на леглата на
водните течения. Може да се каже, че ерозийните процеси не са в мащабите, които да
налагат силни ограничения върху структурата на селскостопанското производство.
Скоростта на ерозията е различна при различните типове растителна покривка.
Широколистните насаждения в горски фонд, със своите водозадържащи функции имат
изключителна роля за предотвратяване на ерозионните процеси. Естествената ерозия се
ускорява под влиянието на човешката дейност. Борбата срещу почвената ерозия се води
чрез създаване на пълноценни култури и насаждения с добър почвозащитен и
антиерозионен ефект.
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1.2.3.3. Защита от свлачища, пропадания и заблатявания
Свлачищата се причисляват към групата на „природни бедствия”. Тяхното проявяване
застрашава сигурността на селищата, пътища, ж.п. линии, нанася непоправими щети на
обработваемите земи. Факторите влияещи за проявата на свлачищните процеси са
предимно глинестия строеж, подпочвените води и стръмните терени. Като се изходи от
тези съображения свлачища могат да се развият по стръмните склонове на бреговете, при
извършване на изкопни работи, изсичане на растителност и др.
В община Ценово е регистрирано свлачища в село Караманово, за което има одобрен
проект „ Инженерно-геоложки проучвания и технически проект за укрепване на свлачище
в с. Караманово,общ. Ценово, обл. Русе”.
За нарушените терени от добивни дейности - каменна кариера с концесионер “Скални
манастири” са изготвени проекти за експлоатацията им и за поетапна рекултивация.
Локални заблатявания или временно повърхностно преовлажняване се оформя предимно
през влажния сезон, в ниските участъци, предимно по руслото на р. Янтра и Дунав, както
и в района на местностите “Ливадите” в с.Караманово, „Елията” с. Джулюница и
”Павленски път“ с. Ценово.
Ежегодно в сезона по прибиране на реколтата и през пожароопасния период, във връзка
със Закона за опазване на земеделските земи (обн. ДВ., бр.35/1996г., посл. изм. и доп. ДВ.,
бр. 100/2015г.) се издава Заповед на кмета на общината за забрана паленето на
стърнищата, с цел предпазване от пожари и унищожаване на хумусния слой на почвата.
На нарушителите се налагат санкции.
ИЗВОДИ:
1. Съхранена е природната среда.
2. Не е регистрирано замърсяване над ПДК на почвите в общината, което ги прави
подходящи за развитие на екологично земеделие.
3. През последните години увеличаването на автомобилния парк и пътния трафик
води до замърсяване на земите в крайпътните зони.
4. Необходимост от разработване на Общинска наредба за почвените ресурси, като
част от природната среда.
5. Замърсявания на почви в общината се предизвиква от незаконното депониране на
твърди битови отпадъци (отпадъци от различен характер, вкл. и опасни).
Непрекъснатото усъвършенстване на системите и контрола по събирането на
отпадъците ще елиминира изцяло съществуващите локални замърсявания от
микросметища и нерегламентирано изхвърляне на отпадъците.
1.2.4. Защитени територии и биоразнообразие
Законът за защитените територии (ЗЗТ - обн. в ДВ бр.133 от 1998г., посл.
изм. и доп. ДВ., бр. 66/ 26.07.2013г.) урежда режима на опазване,
ползване и управление и регламентира функционирането и съхранението
на система от защитени територии.С управлението на тези категории
защитени обекти се цели опазването на биоразнообразието в
екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, опазване на
характерни и забележителни обекти и пейзажи и създаване и развитие на
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природозащитната дейност и екотуризъм.
Съобразено с естествено-историческите и социално-икономически условия в страната,
площта на защитените територии (ЗТ) и защитените зони в рамките на Националната
екологична мрежа трябва да представлява най-малко 15% от територията на страната.
Темпът на достигане на тази цел е най-силен през последните години след
присъединяването на страната към ЕС. Идентифицирани и характеризирани типове
представителни за България и Европа местообитания, са обявени като единици от
Общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.
1.2.4.1 Флора
Природните условия са определили образуването на три вегетационни растителни типа.
Върху алувиалните низини - край река Дунав и Янтра, които имат високо ниво на
подпочвените води и по-влажен микроклимат са разпространени влаголюбиви растителни
видове: бяла върба, бяла, черна и канадска топола и др. По международните плоски
лесови ридове и плата са разпространени горската растителност и сухоливадната степна
растителност. В горите се срещат следните видове: различни видове дъб - цер, летен дъб,
зимен дъб и благун, липите, акацията и др. От храстите най-важни представители са:
смрадликата, чашко дрянът, дивото грозде, глогът и др.Около самото с. Ценово
естествената растителност е предимно степна и заема необработваемите терени на
оградните хълмове Бог баир, Драка баир, Саръ баир, Домуза, Плуг баир и Гидиклия. На
отделни места естествената растителност е горска - в местностите Корията, Чуката и
Горичките, които местности заемат доловете откъм десния бряг на р. Янтра.
На територията на община Ценово виреят над 60 вида дървета и храсти.
1.2.4.2. Фауна
Фауната на общината е взаимосвързана с определени екологични предпоставки,
осигурявани от растителността, климата, водите и антропогенното въздействие.
Разглеждания животински свят може да бъде отнесен към Северната зоогеографска
подобласт на България. В нея преобладават сухоземните животни, характерни за Средна и
Северна Европа. Характерни представители на фауната в обезлесените, скални терени са:
пепелянка, стенен гущер, скалолазка, таралеж, белка, сивата полевка, язовец, заек, лисица,
чакал. Най-често срещаните представители от орнитофауната са някои видове, характерни
за населените места и близките селскостопански площи - посевна врана, гугутка, сива
врана, гарга, сврака, домашно и полско врабче, селска лястовица, полска яребица,
пъдпъдък и др. В поречията на реките и техните притоци се срещат и водолюбиви птици.
По-важни представители на фауната, които обитават постоянно или временно територията
на общината са:
А.Клас Бозайници е представен от:
- Разред Зайцеподобни - сив заек;
- Разред Гризачи - обикновенна катерица, лалугер, обикновен сънливец (съсел) и
др.;
- Разред Хищници - чакал, лисица, дива котка,белка,черен пор, язовец, видра и др.
Б.Клас Птици е представен от:
- Разред Кокошеви - обикновен фазан, полска яребица, пъдпъдък и др.;
- Разред Гълъбови - гривяк, скален гълъб, гугутка и др.;
- Разред Гъскови - по време на прелет из водните площи се задържат
зеленоглавка, бърнета, белочели гъски, сива гъска и др.;
- Разред Дневни грабливи птици- малък креслив орел, обикновен мишелов, голям
ястреб, малък ястреб и др.;
- Разред Сови.Защитени видове - бухал, горска улулица, горска ушата сова,
кукумявка и др.;
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В района на общината се срещат и птици представители от разредите пойни,
кълвачови, синявицови, дългокраки, кукувици и други.
В.Клас Влечуги
- Разред Костенурки - шипобедрена и шипоопашата костенурки -защитени
видове;
- Разред Люспести - различни видове гущери, обикновенна водна змия, жълтоуха
водна змия, смок мишкар, синорник, пепелянка и други, повечето от които са
защитени видове;
- Разред Опашати земноводни. Защитени видове - обикновен тритон, дъждовник
и др.
Г.Клас Риби
Водите на реките обитават над 20 вида риби, раци, охлюви и миди.
-

РИОСВ Русе упражнява контрол за ограничаване на незаконната търговия с редки и
защитени видове растения и животни. Периодични наблюдения се предвиждат върху
популациите на застрашените и редки животни. Отчитат се местообитанията, тенденциите
в числеността и плътността на находищата, регистрират се отрицателните въздействия.
1.2.4.3. Защитени видове растения и животни
Поради близостта на природен парк „Русенски Лом“, на територията на община Ценово
могат да се срещнат и част от неговите обитатели, които тук през различните сезони
намират храна.За установените в природния парк защитени, застрашени и редки
растителни и животински видове, включени в „Червената книга на България” е възможно
да бъдат наблюдавани и тук.
1.2.4.4. Видове обект на ловен туризъм
Ловната площ на общината включва всички земи, гори и водни площи, които са обитавани
от дивеч или в които има условия за съществуването му, извън населените места.
Горите и земите попадащи в горски територии на Община Ценово се стопанисват от ДГС
„Бяла”, което е подразделение на Северноцентрално държавно предприятие
Габрово.Общата ловностопанска площ на стопанството e 116293 ха, от които горски
територии 18 652ха. От общата площ, 11 2339ха. са пригодни за развъждане на дивеч.
Обособени са 38 ловностопански района предоставени за стопанисване и ползване на
ловните дружини, влизащи в състава на Ловно-рибарско сдружение “Сокол” гр. Бяла. В
този район се срещат благороден елен, сърна и дива свиня. От дребния дивеч - заек, фазан,
яребица. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка, бялка.
Динамичните промени в екологичните условия и склонноста към все по-интензивно
използване на природните ресурси и в бъдеще ще пораждат проблеми по отношение
опазването на видовете. Все по-остро ще стои въпросът за правилното оценяване
възможностите на растителните и животинските популации за възстановяване, естествено
възпроизвеждане, което от своя страна ще обуслови съхраняването на природно дадения
ни генетичен фонд.
1.2.4.5. Билки с търговско значение, находища, използване
Ползването на лечебните растения и някои диви плодове в страната се регламентират от
Закона за лечебните растения. Съгласно него общините управляват дейностите по
опазване и устойчивото ползване на лечебните растения в общинския поземлен и горски
фонд. В Закона за лечебните растения се регламентират начините и режимите, при които
държавните органи издават позволителни за ползване на ресурсите във всички територии.
За издаването на позволителни за ползване за стопански цели се заплащат такси,
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регламентирани в съответните тарифни таблици одобрени на местно ниво от Общинския
съвет. Приходите от таксите се използват за дейности по природозащитата.
Контролът на пунктовете за изкупуване и преработка на билки, горски плодове и гъби се
осъществява от РИОСВ Русе. На територията на общината няма регистрирани
билкоизкупвателни и преработвателни пунктове.Не са издавани разрешителни за
събиране на билки, както и за култивираното им отглеждане.
На територията на Община Ценово видовото разнообразие от лечебни растения е голямо.
Годишния добив от билки, гъби и горски плодове силно зависи от конкретните
климатични условия за годината, както и от търсенето на определени странични
ползвания.Лечебните растения съдържат биологичноактивни вещества, на които се дължи
тяхното лечебно действие. Съдържанието на лечебните вещества се обуславя от
специфичните почвени и климатични дадености. Нашите билки са богати на разнообразни
химични съединения: полизахариди, гликозиди, алкалоиди, кумарини, витамини,
терпеноиди, флавоноиди, въглехидрати и др.
Тези от тях, които имат по-широко разпространение са: обикновен сладник (застрашен от
изчезване вид), шипка, бял равнец, лайка, мащерка, сребролистна липа, жълт кантарион,
комунига и др. Интересна ососбеност е срещащата се край с. Белцов билка „Белизма“. Тя е
рядко срещано растение, природен халюциноген, описано в Червената книга на България
за редки представители на нашата флора и фауна. Недалече от селото има поляна, където
расте „Белизма“ или наречена още „сладко биле“ и тази поляна е оградена, за да не
навлизат в нея тревопасни животни.
За устойчивото управление на лечебните растения на територията на общината е
необходимо да бъдат проведени теренни проучвания, чрез които ще се набави
необходимата информация относно местоположението на естествените находища на
лечебните растения, количеството и състоянието на ресурсите и ще се създадат условия за
създаването на регистър и регистрационни карти, за изготвяне на планове за
дългосрочното им ползване и управление и ще се подобри възможността за генериране на
доходиот управлението на тези ресурси. До момента е известно само видовото
разнообразие от лечебни растения.
1.2.4.6. Защитени територии
Законът за защитените територии (ЗЗТ, обн. ДВ бр.133/1998г., посл. изм. и доп. ДВ
бр.66/2013г.) урежда категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим
на опазване и
ползване, обявяване и управление. Законът цели опазването и
съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и
достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за
развитието на културата и науката и за благополучието на обществото. Съгласно ЗЗТ
опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности
в тях. Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие
в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или
задължителни обекти на неживата природа и пейзажи. Съгласно чл.5 от ЗЗТ, защитените
територии имат следните категории: резерват, национален парк, природна
забележителност, поддържан резерват, природен парк, защитена местност.
На територията на Община Ценово със Заповед за обявяване № 1635 от 27.05.1976г. на
министъра на горите и горската промишленост, прекатегоризирана със Заповед №
1198/24.09.2003г. на министъра на околната среда и водите; актуализирана площ със
Заповед № РД–540/ 12.07.2007 г. от 2.000 дка на 2.865 дка., с Държавен регистрационен
номер: ЗМ № 404,като защитена територия под режима и смисъла на Закона за
защитените територии е обявена защитена местност „Находище на обикновен
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сладник” (RadixLiquiritiae), с местоположение село Белцов. Площта на находището е
2,865 дка, поземлен фонд и се стопанисва от кметство село Белцов.
Режими: Забранява се сечене, кастрене и повреждане на дървета; изкореняване на
растения; паша на добитък; преследване на диви животни, птици и техните малки и
развалянето на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери; строителство.

На територията на общината се намира и ЗМ „Находище на българска гърлицаселоКараманово” (Limonium bulgaricum Ancev), обявена през 2013г. с цел опазване на
българския ендемит. Находището се разпростира върху естествени ливади - частна
собственост.

Характерно за терена е наличието на почви с висока засоленост, което ги прави
неподходящи за земеделски нужди. Ливадите могат да бъдат използвани за сенокос, извън
периода на цъфтеж и семеобразуване. Българската гърлица (Limonium bulgaricum Ancev) е
многогодишно тревисто растение, критично застрашен български ендемит, защитен
съгласно Закона за биологичното разнообразие. Среща се в Дунавската равнина, по
долината на р. Студена в района между градовете Свищов, Павликени и Бяла.
ЗМ „Находище на българска гърлица - село Караманово” е обявена по съвместен проект
между Министерството на околната среда и водите и Института по биоразнообразие и
екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, финансиран по програма „Life +” на
Европейския съюз.
1.2.4.7. Натура 2000
Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии целяща да
осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и мастообитания
за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на
опазването на околната среда и биологичното разнообразие.
Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни за
опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз - Директива 92 /43/ЕЕС за
запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за
хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС съхранение на дивите птици (Директива за птиците).
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Основните изисквания на двете директиви са отразени в българското законодателство
чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приет от Народното събрание през
2002г. Съгласно него в страната се обявяват защитени зони като част от националната
екологична мрежа. Това са места от територията и акваторията на страната, които
отговарят
на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие
растителни и животински видове и типове природни местообитания, включени в
Приложенията на Директивата за хабитатите.
На територията на Община Ценово, съгласно списъка на защитените зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕЕС) попадат
следните зони от Натура 2000:
 BG 0000233 „Студена река” (попада на териториrята на Община Ценово
(Караманово и Новград) и Област Велико Търново). Общата площ на защитената
територия е 13 900 хектара. Предмет и цели на опазване:
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на
видове,предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения
за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природниместообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
 BG 0000610 „Река Янтра” (попада на територията на общините Борово, Бяла и
Ценово от Област Русе, както и през общини от областите Велико Търново и Габрово.
Общата площ на защитената територия „Река Янтра” е 5301 хектара. Предмет на опазване
са
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на
видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения
за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;
Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
 BG 0000232 „Батим” Защитена зона по Директива за местообитанията, която
припокрива защитена зона по Директива за птиците. Цели на опазване:
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на
видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения
за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;
Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Целите по опазване на природната среда и биоразнообразието на територията на Община
Ценово се управляват на държавно равнище чрез процедури по превенция и контрол.
След проведена порцедура по Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на
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предложение за инвестиционен проект „Изграждане на МВЕЦ „Янтра 1” в землището на
с. Белцов - Община Ценово е издадено решение на Директора на РИОСВ - Русе за
отказ на предложението, тъй като същото противоречи на мерките, предвидени за
предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда в
района на р. Янтра.
ИЗВОДИ:
1. Наличието на защитени зони на територията на общината, заедно с богатото
разнообразие на флората и фауната в тях, са добра предпоставка за развитие на
туризъм.
2. Горите на територията на Община Ценово са в добро състояние. Съгласно
Лесоустройствения план се провеждат мероприятия, насочени към повишаване и
подобряване на количеството и качеството на дървесните ресурси.
3. Общината разполага с богато видово разнообразие от лечебни растения, но тъй
като не са правени теренни проучвания няма точна информация за ресурсните
възможности на находищата от лечебни растения, което затруднява извършването
на контрол върху ползванията и създаване на планове за дългосрочното им
ползване и управление.
4. Необходимо е отговорно отношение към защитените територии с цел опазване,
поддържане и съхраняване на биоразнобразието от растителни и животински
видове в общината.
1.2.5. Отпадъци
Съществуващото състояние на дейностите свързани със събиране,
транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците на
територията на общината е наследство от дългогодишната работа по
общите проблеми, свързани с опазването на околната среда и в частност
вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и всички
компоненти на околната среда (въздух, води, почви, геоложка основа, подземни богатства,
флора и фауна, културно наследство).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 повторната употреба води до съхранение на
природни ресурси.
Управлението на отпадъците 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, затова
законодателят е предвидил разработване на самостоятелна Програма за управление на
отпадъците в съответствие с чл.52 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО). Съгласно
чл. 52 ал. 2 от ЗУО, общинските програми за управление на отпадъците са секторни
програми и са неразделна част от Общинските програми за опазване на околната среда.
Програмата за управление на отпадъците на Община Ценово е изготвена за период на
действие, съвпадащ с периода на действие на Националния план зауправление на
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отпадъците 2014-2020г. (НПУО), приет на 22.12.2014г. от Министерски съвет. Крайният
срок на програмата съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г. и крайния срок на „Европа
2020: Националната програма за реформи”.
Виж: „Програма за управление на отпадъците на Община Ценово 2016-2020г.”
1.2.6. Шум
Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен
дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му
и пораждащите го условия. Произходът на шума се определя от
видовете дейности, при които той е генериран. В градска територия се
различават промишлен (производствен), транспортен, шум от
строителство и битов шум. В зависимост от характера (постоянен,
периодично повтарящ се, прекъснат), честотния спектър и
интензивността на шума, а така също и продължителността на експозиция, въздействието
му е по-малко или повече вредно. Основният аспект на вредното въздействия на шума,
разгледан в настоящата програма е свързан с влиянието му върху човешкия организъм.
Високите шумови нива влияят върху слуховия апарат на човека, психическото и нервно
състояние на личността, имунната система, обмяната на веществата, сърдечно-съдовата
система и др. Анализът на съвременната акустична картина показва, че най-голямо
въздействие на шумовия фактор се наблюдава в големите градове на страната с население
над 100 000 жители.
Измерванията и оценките за въздействие на шума се извършват от РЗИ Русе. Данните,
отнасящи се до шумовата експозиция в околната среда са бедни в сравнение с тези,
свързани с другите екологични проблеми. Общината не е определена като критичен район
в акустично отношение, поради което не са предприемани мерки за борба с шумовото
натоварване.
Съгласно Наредба № 6 /26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, приета от
министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, някой от
граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в
урбанизираните територии и извън тях са дадени в Таблица 9.
Стойности на нивата на шум в различните територии
Таблица 9
Еквивалентно ниво на шума , dB(А)
ден
вечер
нощ
55
50
45
60
55
50

Зона
Жилищни зони и територии
Централни градски части
Територии подложени на въздействието
интензивен автомобилен трафик
Зони на лечебни заведения и санаториуми
Източник: Наредба № 6 /26.06.2006г.

на

60

55

50

45

35

35

Основните фактори, влияещи върху акустичното състояние на населените места в
общината: транспортен шум, промишлен шум и шум от търговски и подобни на тях
дейности са слабо изразени. На територията на Община Ценово към настоящия момент
няма промишлени работещи обекти, които да подлежат на контрол по фактор шум в
околната среда.
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През 2005г. с влизането в сила на Закон за защита от шума в околната среда(обн. ДВ
бр.74/2005г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 98/2014г.) се регламентираха 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 сроежите, по
отношение на шума излъчван по време на строителството, организират и
регулират автомобилния транспорт в населените места с оглед намаляване на
шумовите нива до допустимите норми.
Идентифицирането на районите с висока шумова експозиция позволява воденето на борба
с шумовото замърсяване. Пътищата за това са два - първо, елиминиране на източника на
шум напр. обособяване на пешеходни зони, обходни пътни отсечки и др., и на второ място
ако не е възможно премахването на източника се търсят начини за намаляване нивата на
шума по пътя на тяхното разпространение чрез различни типове шумозащитни
съоръжения.

1.2.7. Зелени площи в населените места
Особенна роля за санитарно-хигиенните условия на живеене и
свързания с това здравен статус на населението на Община
Ценово има зелената система. Зелената система включва
следните категории зелени площи:

-

Обществени паркове и градини;
Специализирани паркове и градини;
Санитарно-защитно озеленяване;
Транспортно озеленяване;
Озеленяване за ограничено ползване;

Те имат следните по-важни социални и екологични функции: рекреационни (задоволяват
потребностите от спорт и отдих); естетически и ландшафтно-естетически; биоклиматични
- приток на свеж чист въздух, подобряване на микроклиматичните характеристики на
средата; мелиоративни - преразпределение на повърхностния и подземен отток на водите;
екологични - предотвратяване миграцията на замърсителите от урбанистичните дейности
и транспорта, продуцират кислород, поглъщат част от вредните газове и праха, блокират
миграцията на тежките метали (от транспорта и промишлеността) в почвата и околната
среда.

54 стр.

Зелените структури в санитарно-защитното озеленяване са с основно екологично
предназначение - ветрозащитни пояси, озеленени крайречни сервитути, озеленени дерета
и оврази, санитарно-защитни пояси, транспортно озеленяване.
Общата площ на зелената система в Община Ценово е около 800 дка. Зелените площи се
подържат и стопанисват от общината. В дейността по поддържането и възстановяването
на зелените площи се ангажират и лица от различни програми за временна заетост към
МТСП.
Контролните и кординиращи функции се осъществяват от специалистите в общинската
администрация, съвместно с кметовете по места, при пълното съдействие на органите по реда
за охрана и санкциониране на нарушителите.
Към момента реализираните от общината мерки по поддържане и опазване на зелената
система в населените места включват:





Поддържане на растителността;
Изградена е мрежа за осветление;
Изградени са поливни съоръжения;
Наличие на паркови елементи и създаване на нови такива.

Липсата на достатъчно средства за финансиране на реновиране, поддръжката и изграждането
на парковите елементи и растителността в парковите зони и по поречието на река Янтра, води
до морално остаряване на зелените площи и влошаване на състоянието на растителността.
Основна цел и амбиция на общинската администрация в областта на зелената система е
поречието на река Янтра с възстановяване на речната екосистема, създаване на условия за
отдих, познавателен туризъм и природозащитно образование.

ИЗВОДИ:
1.Зелените площи в общината са достатъчни, но са слабо поддържани и се нуждаят от
основна рехабилитация.
2.Средствата за поддържане на зелените площи са недостатъчни.
1.2.8. Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения.
Естественият радиационен гама - фон е конкретна физична
характеристика на околната среда, характерна за всеки регион.
Известно е, че естествените радионуклиди: уран, радий, торий и
продуктите на техния разпад, радиоактивните нуклиди на калия,
рубидия и др. имат широко разпространение в земната кора.
Поради своите специфични физикохимични свойства те имат
конкретно присъствие в състава на отделните компоненти на
околната среда: литосферата (скали, почви), хидросферата (подземни, грунтови, речни,
езерни и морски води), въздуха, флората и фауната.
В резултат на дейността на човека става допълнително обогатяване на елементите на
околната среда с естествени и техногенни радионуклиди и тяхното пространствено
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преразпределение. Тези антропогенни източници
техногенната компонента на радиационния фон.

на

радиоактивност

обуславят

За наблюдение, измерване и контрол на гама-фона на територията на страната действа
Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама - фон,
която се поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда. Получените данни от
измерването на гама-фона от постове разположени в цялата страна, се обобщават в
ежедневен бюлетин за радиационната обстановка в страната.
Естественият радиационен гама-фон на територията на страната е в границите от 0,06 до
0,40 mSv/час, като за Община Ценово е в граници на допустимите норми.
Нейонизиращите лъчения са едни от малко изследваните фактори на средата с
неблагоприятно въздействие върху човека и недостатъчно изяснени механизми за
биологичните им ефекти.
Нейонизиращите лъчения включват голям брой фактори, по-важни от които са:
електростатично поле, постоянно магнитно поле, свръхнискочестотни електрически и
магнитни полета, радиочестотни електромагнитни вълни, инфрачервено лъчение, видима
светлина, ултравиолетово лъчение, лазерни лъчения.
За източниците на електромагнитни лъчения е в сила Наредба № 9 на МЗ и МОСВ (ДВ
бр.35/91г.изм. и доп.), която регламентира пределно допустимите нива на
електромагнитни полета в населените територии и определяне на хигиенно защитни зони
около излъчващи обекти.
ИЗВОДИ:
На територията на общината няма разположени значителни източници на нейонизиращи
лъчения. Няма тенденция за бъдещо изграждане на такива източници. Няма установено
завишаване на естествения радиационен фон.
1.2.9. Управленски
Съгласно утвърдената от Общински съвет Ценово структура на
общинска администрация, отговорното звено за дейностите по
опазване на околната среда е Дирекция „Специализирана
администрация” в
състава на която влиза отдел "Общинска
собственостиспециализирани общински дейности". В този отдел е
назначен специалист по „Екология, чистота и управление на проекти”,
който притежава необходимото образование, професионална
компетентност и опит за заемане на длъжността. Според длъжностната му характеристика
той:
1.Подготвя документи към РИОСВ за издаване на необходимите разрешителни за
изпълнението на проекти, по които общината е бенефициент.
2. Участва в рамките на своите компетенции в комисии,свързани с дейността на общината.
3. Извършва проверки и изготвя доклади,становища и отговори на писма,молби и сигнали
в областта на екологията и чистотата.
4. Изготвя или участва в изготвянето на програми, проекти, стратегии и планове за
устойчиво развитие по отношение на околната среда.
5. Участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи
опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на
общината.
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6. Координира дейността на общинска администрация в областта на екологията с областна
администрация, РИОСВ, РДВР, както и с: неправителствени екологични и
природозащитни организации и движения, научна общност, частните и държавните
фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията.
7. Контролира екологичното състояние на общината.
8. Координира дейностите за ефективна система за управление на отпадъците.
9. Координира дейностите по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на
депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност.
10.Координира дейностите по опазване на чистотата на зелените площи, дейности за
решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета, изпълнява задължения като
отговорник по околна среда във връзка с ISO 14000:2004, изпълнява задължения като
вътрешен одитор във връзка с ISO 9001:2008, изпълнява и други задачи, възложени от
ръководството на общината.
В съответствие със ЗМСМА, към Общински съвет Ценово действа комисия по
„Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварий“. На своите заседания
комисията разглежда по компетентност представените материали, докладни записки и
излиза със становища, които се предоставят на заседанията на Общинският съвет, за
обсъждане и вземане на решение.
В областта на дейностите с опазване на околната среда и с отпадъци на територията на
Община Ценово са приети следните нормативни документи:
Общински план за развитие (ОПР) на Община Ценово за периода 2014-2020г. е
основният инструмент за управление на общината през програмен период 2014-2020г.
Общинска програма за опазване на околната среда 2007-2015г.
Това е
непосредствената рамка, от която в най-голяма степен зависят предложенията в
Програмата за управление на отпадъците, защото съгласно чл. 52 ал. 2 от ЗУО,
общинските програми за управление на отпадъците са секторни програми и са неразделна
част от Общинските програми за опазване на околната среда.
Въпреки, че към момента се изготвя Програмата за опазване на околната среда за периода
до 2020г., от отчетите на програмата за изминалите години можем да заключим, че
община Ценово има изграден подход и чувствителност към тази тема и си е поставила
задачата да изпълни целите, заложени в българските и европейски документи.
Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Ценовое приета
сРешение на Общински съвет №66/20.07.2004г. с период на действие 2004-2007г. През
2007г. и 2010г. същата е актуализирана, като е удължен периодът и на действие.
Програмата обхваща всички дейности по управление на отпадъците, които произтичат
като задължение на община Ценово, съгласно разпоредбите на ЗУО и неговите
подзаконови нормативни актове.
С Решение №20 по протокол №5/03.02.2004г., доп. Решение №237 по протокол №
46/17.05.2006г., Общински съвет Ценово е приел Наредба №5 За управление на
отпадъците на територията на ОбщинаЦеново. Тази наредба урежда
екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и задължения,
решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и
формите на контрол върху тези дейности. Наредбата не е актуална и е необходимо да
бъде разработена нова в съответствие с изискванията на националната нормативна рамка.
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Наредба № 3 За местните данъци,такси и цените на услуги извършвани от
общинската администрация в Община Ценово, приета с Решение №30 по протокол
№7/31.01.2008г., посл. изм. и доп с Решение № 457 по протокол № 62/24.06.2015г., отм. с
Решение № 488 по протокол № 67/18.09.2015г. Тази наредба урежда отношенията,
свързани с определяне размерите на местните данъци и такси, вкл. и „такса битови
отпадъци“, както и тяхното събиране на територията на община Ценово.
Наредба № 1 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на
движението, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на
територията на община Ценово, приета с Решение №246 по протокол № 43/24.06.2009г.,
посл. изм. и доп. с Решение №324 по протокол № 42/23.04.2014г. С наредбата се уреждат
обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред,
опазването на публичната и частна собственост, създаване на условия за спокойствие,
труд и отдих на гражданите и поддържане на естетичен вид, природосъобразна
екологична среда и чистота на населените места, опазване на здравето на хората, както и
здравето на животните и хуманното отношение към тях на територията на общината.
В съответствие с чл. 62 от Закона за лечебните растения и чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
биологичното разнообразие има издадени заповеди на кмета на общината с които е
възложено изпълнението на правомощията по посочените нормативни разпоредби от
екологичното законодателство.
На основание чл.112, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, чл.15, ал.2 от Закона за
опазване на околната среда, Наредба № 1 за поддържане и осигуряване на обществения
ред, безопасността на движението, опазване на общественото и личното имущество и
чистотата на територията на община Ценово и Наредба № 5 за управление на отпадъците
на територията на община Ценово, има издадена заповед на кмета с която са
оправомощени отговорни лица, които да отговарят за дейностите по управление на
отпадъците.
Действията на Общинска администрация в областта на опазване на околната среда и
управление на отпадъците достигат до гражданите на общината, чрез публикации в
медиите (местно радио, регионални вестници), чрез сесиите на общински съвет, чрез
публични прояви и събития, публикации в сайта на общината, брошури, рекламни
материали и др. Информирането на населението цели повишаване на тяхната култура за
опазване на
околната среда, за намаляване на количеството на отпадъците и
екологосъобразното им събиране и обезвреждане. Необходима е по-широка гласност,
както за възникнали проблеми пред общината, така и за търсене на решението им и
привличане на обществеността в изпълнение на предприетите мерки.
Усилията на ръководството на Община Ценово и за в бъдеще ще бъдат насочени към
повишаване на културата на населението, относно опазването на околната среда и
чстотата на територията на общината.
Оперативната дейност по направление «Екология» се изразява в следното:
 Превантивен контрол, осъществяван чрез процедурите по ОВОС (оценка на
въздействието върху околната среда), чрез които се цели още в етапите на планиране и
проектиране на т.нар. малки обекти да се предотврати замърсяването или увреждането
на околната среда;
 Текущ контрол, чрез постоянно или периодично наблюдение, както на състоянието на
компонентите на околната среда, така и на потенциалните източници на зъмърсяване
и увреждане, а също така и за спазване на изискванията на нормативните документи;
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Последващ контрол за спазване изпълнението на издадените разрешителни,
предписания и решения по ОВОС.
Контролната дейност се предвижда да се подобри чрез:
Подобряване на координацията между контролните органи на различно подчинение;
Създаване на адекватен контролен инспекторат в общината;
Максимално използване на възможностите на НПО да участват и да подпомагат
контролната дейност на служителите за подобряване на уменията и подходите за
налагане на глоби и санкции, както и за популяризиране на
непрекъснато
променящото се законодателство.

Липсва оборудване на контролните органи, свързано с мониторинг на компонентите на
околната среда. Общината като организация не разполага с никакъв ресурс в това
отношение и разчита на информация изцяло от контролните органи, с която да информира
населението за състоянието на околната среда. Оценката на въздействието върху околната
среда се извършва единствено по субективни критерии. Разчита се на данни от
Националните системи за контрол към централните ведомства (МОСВ, ИАОС, МЗ, МВР и
др.) и/или на регионалните - РИОСВ, РЗИ, БД и др.
Община Ценово обръща специално внимание на екологичното образование на местното
население и повишаване ролята на обществеността при решаване на екологичните
проблеми.В тази връзка дейността и е насочена към:
 Навременно информиране на гражданите,относно проблемите на околната среда
(замърсяването на въздуха, проблеми с битовите и строителните отпадъци,
криминални сметища и т.н.);
 Повишаване на общественото съзнание чрез получаване на екологично
образование;
 Включване на обществеността при вземане на решения, касаещи околната среда;
 Осъществяване на ползотворно сътрудничество между местните власти,
обществеността и неправителствените организации.
В дейността си по опазване на околаната среда Община Ценово си сътрудничи с други
местни институции и заинтересовани страни. При провеждането на конкретни екологични
проекти или мероприятия са призовавани за партньори, както неправителствения сектор и
обществеността, така и организации на местно, регионално и национално ниво.
1.2.10. Икономическо състояние
По-важните фактори, които отнасяме към икономическата среда
и които трябва постоянно да се диагностицират и оценяват са:
- структуроопределящи отрасли на икономиката в
общината;
- темпове на инфлация;
- равнище на заетост;
- доходи;
- състояние и очаквано развитие на отделните отрасли в общината;
- развитието на кои отрасли зависи от състоянието на околната среда в общината;
- състояние на инфраструктурата - пътна мрежа, комуникации, ВиК и
електропреносна мрежа;
- средно-годишен доход на човек от населението от общината;
- средна работна заплата на жителите в общината;
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-

заетост, безработица и структура на безработицата.

През годините на прехода обемът на производството в секторите на стопанството на
общината рязко е намалял, а през последните четири - пет години, световната финансова
криза още повече затруднява дейността на фирмите.
По данни на НСИ, Община Ценово има най-малко стопански субекти в сравнение с
другите общини от област Русе, като на Общината се падат едва 1,11 - 1,2% от общия брой
предприятия (фирми, стопанства, ЕТ) в областта.Предприятията са от категория «микро» с
до 9 (девет) души персонал. В минали години е имало няколко «малки» (до 50 души
персонал) предприятия, които са минали в по-ниската категория, или изобщо са
прекратили дейността си.
Община Ценово е с преобладаващо аграрен профил. Поради това броят на предприятията
в този секторeнай - голям. Продукцията от предприятията в сектора също нараства,
независимо от някои колебания в годините поради проблеми в търсенето и цените на
земеделска продукция. Основен структурен проблем в икономиката на Община Ценово е
големият относителен дял на аграрния сектор, т.е. ниска степен на диверсификация.
Преработващата индустрия заема едва 3–4% от приходите от продажби.
Показателно е също значителното нарастване през последните години на инвестициите в
дълготрайни материални активи (ДМА), като ръстът на инвестициите се дължи на
аграрния сектор, където през 2010г. са направени 81% от инвестициите за бизнес в
общината, докато за преработващата индустрия този показател е едва 7,3%. Може да се
предполага, че този добър резултат е следствие от доброто усвояване на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Необходимо е обаче да се
увеличават инвестициите за производство и преработка на земеделска продукция с поголяма добавена стойност като плодове и зеленчуци, иновативни животински продукти,
селски туризъм.
Основните предприятия в селското стопанство (вж. табл. 10) са ППК „Старт-93“, ЗКПУ
„Янтра“, „Надежда 2008” ООД, ЗКПУ „Зора-Белцов”.
Фирми от община Ценово,осигуряващи най-голяма заетостпрез 2013 г.
Таблица 10
Фирма - направление

Брой
заети

Продукт

Селско стопанство - Отглеждане на
зърнени, клубеноплодни, технически и
фуражни култури
2. „Еколес 2002” ЕООД с. Ценово
38
Горско стопанство и дърводобив
Строителство - Строителство на
3. „Полис инженеринг” ЕООД с. Ценово
22
тръбопроводни инсталации
Селско стопанство - селско и ловно
4. ЗКПУ „Янтра” с. Ценово
21
стопанство и свързани с тях услуги
5. „Надежда 2008” ООД с. Белцов
14
Селско стопанство
Производство на хляб, хлебни и
6. ЕТ „Маринела Симитчиева” с. Ценово
13
пресни сладкарски изделия
7. „Наутилиус” ООД с. Ценово
12
Магазин и заведение
8. ЕТ „Сика - Симеон Монев - Милена Монева” с.
Поставяне
на
ПВЦ
дограма,
12
Ценово
производство на други мебели
9. ЗКПУ „Зора-Белцов” с. Белцов
11
Селско стопанство
10. ЕТ „Галина Александрова - Галя” с. Ценово
10
Селско стопанство
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.
1. ППК „СТАРТ-93” с. Караманово

70
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В общината има неизползваеми ДМА (сгради и съоръжения), които могат да се използват
за разкриване на нови производства на индустриални стоки, а също и на такива от
хранително-вкусовата промишленост.
Перспективите за икономическото развитие на община Ценово са свързани главно с
привличането на чужди инвеститори и бизнес-партньори и със стимулирането на местните
предприятия за развитие на преработвателната промишленост, земеделието, туризма и за
създаването на връзки с други страни и ефективното управление на търговските
дружества и предприятия.
Селско стопанство
Земеделието е отрасъл с дългогодишна традиция в Община Ценово. Неговата роля е
ключова за развитието и просперитета на общината. Именно важността на отрасъла
предполага детайлен анализ на структурата му както и процесите обуславящи състоянието
му днес. Селското стопанство е първият основен отрасъл на общинската икономика на
Ценово и важен източник на доходи. То осигурява суровини за преработващите
предприятия.
Разпределение на земята по фондове в общината може да се види на Таблица 2.
Имотите на земя са 26 434 на брой и се разпределят по фондове, както следва:
 на първо място-селскостопански фонд - 203 058 дка;
 на второ - обработваема земя -159 573,
 горски фонд - 4 917 дка.
Останалите фондове заемат по-малък относителен дял.
Размерът и структурата на земеделските земи и площи, като най-важен фактор за
развитието на селското стопанство, може да се види от Таблица 1.
Статистическите данни показват, че най-голям абсолютен размер и относителен дял (62%)
заемат нивите, следвани от мерите и пасищата, трайните насаждения и естествените
ливади.
Земите, по собственост и стопанисване се разпределят по начин, който е показан в
Таблица 11.
Земи, според формата на собственост и стопанисване към 01.01.2013г.
Таблица 11
Имоти
Площ
Площ
брой
дка.
%
1.
Държавна частна
805
26376,4
10,2
2.
Частна
19848
137840,1
53,4
3.
На религиозни организации
5
136,3
0,1
4.
Общинска частна
721
18317,6
7,0
5.
На чуждестранни лица
15
94,0
0,04
6.
Смесена
368
13252,2
5,1
7.
На юридически лица
2595
21240,3
8,2
8.
Стопанисван от общината
6
28,6
0.01
9.
Държавна публична
66
6482,1
2,5
10. Общинска публична
2051
34435,5
13.3
Всичко:
26480
258203,5
100
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.
№

Вид собственост

Зърнопроизводство
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Производството на пшеница е от огромна важност за земеделието в Община Ценово. От
техническите култури най - често засявани са слънчогледа и царевицата. Наблюдава се
тенденция за нарастване на интереса към отглеждането на нетрадиционна за общината
селскостопанска култура, като рапицата. Темповете, с които нарастват засетите площи с
рапица ни дават основание да предполагаме, че още следващата година площите, засети с
рапица, ще изпреварят по площ със засетите с ечемик.
Посевните площи, обемът на производство и средният добив общо за общината по
групи култури за стопанската 2012/2013г. имат следния вид:
Таблица 12
Засети площи
дка.
58667

Производство
тона
28922

Среден добив
кг./дка.
493

7880

3656

464

Слънчоглед

37639

10990

293

Царевица

28356

17325

611

1424

280

Култура
Пшеница
Ечемик

Рапица

5085
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.

Овощарство
Основните проблеми пред сектора са ниските средни добиви и намалено търсене на
плодове за преработка. Наследените масиви с трайни насаждения са негодни за
експлоатация. Наблюдават се тенденции за създаване на нови овощни насаждения
благодарение на възможността за финансиране по програмата за развитие на селските
райони. Община Ценово има важна роля за започналото ново развитие и подпомага
активно сектора, като голяма част от новосъздадените трайни насаждения са разположени
върху масиви общинска собственост. Основна цел на този етап е запазването на темповете
на развитие при тяхното създаване и увеличаване на броя на заетите хора в тази област.
Действащи масиви с трайни насаждения по населени места
Таблица 13
Населени места

орехи

лешници

ябълки

сливи

череши

праскови

дка

дка

дка

дка

дка

дка

с. Ценово

50

-

30

-

-

70

с. Долна Студена

70

1700

-

-

120

-

с. Караманово

-

240

-

-

-

-

с. Новград

-

540

50

20

-

-

с. Белцов

-

20

-

100

-

20

с. Кривина

-

610

60

30

-

20

с. Джулюница

290

210

-

-

-

-

с. Пиперково

-

1010

-

-

-

-

с. Беляново

-

-

-

20

-

-

120

110

410
4330
110
170
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.
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Лозарство
Лозарството претърпява сериозна криза през последните
години. Площите с
неподдържани и изкоренени лозови масиви нараства. Основна причина за това е:
 изграждането на собствени лозови масиви от страна на винопроизводителите в
България, което доведе до слабо търсене на гроздето, като суровина;
 ниските изкупни цени.
Единствените новосъздадени лозови масиви с площ от 180дка. се намират на отдадена под
аренда общинска земя, която се намира в землището на с. Ценово. Арендаторът изпитва
огромни трудности при реализацията на продукцията си.
Очакванията са, че без целево подпомагане спадът в лозарството ще продължи до
неговото пълно унищожаване .
Зеленчукопроизводство
Зеленчукопроизводството на територията на общината показва драстичен спад.
Развитието му се ограничава от редица фактори като: липсата на търговски договорености
между производителите и търговци за реализация на продукцията, незадоволително
качество на част от зеленчуковата продукция, липсата на напоителни съоръжения.Това се
дължи основно на унищожените системи за напояване, скъпата вода и недостатъчната
поливна техникa. Макар и директните плащания да подпомагат доходите на
производителите на зеленчуци те се отказват. Демотивиращ фактор за развитие на сектора
са високите разходи за производство спрямо други сектори на растениевъдството. Така
зеленчукопроизводството се развива от дребни земеделски стопанства за собствени
нужди.
Животновъдство
Животновъдството е стар и традиционен поминък в Община Ценово. Той е вторият по
значeние отрасъл на селското стопанство в общината. Животновъдството се
характеризира с дуална структура т.е наличие на голям брой дребни-нестокови стопанства
и малък брой големи-стокови. В голям брой от стопанствата се наблюдава намаляване на
произвежданата продукция и на броя на отглежданите животни.
Проблеми, стоящи пред животновъдството в Община Ценово са свързани с липсата на
средства, пазари, нови технологии и ниските изкупни цени на продукцията. За да се
преодолеят тези тенденции е необходимо навлизането на нови високоефективни породи
животни, като и по-ефективно използване на социално-икономическите и природни
условия в общината.
Брой животновъдни ферми регистрирани по Закон за ветеринарната дейност
за едър рогат добитък
Таблица №14
брой на
брой регистрирани
отглежданите
Населени места
ферми
животни
с. Ценово
6
281
с. Долна Студена
3
148
с. Караманово
12
470
с. Новград
12
130
с. Белцов
7
63
с. Кривина
3
22
с. Джулюница
7
50
с. Пиперково
13
220
с. Беляново
1
3
64
1387
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.
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На територията на Община Ценово има изградени ферми по европейски стандарти с
необходимата техника и добър контрол в процеса на отглеждането на животните.
Създаването обаче на нови частни животновъдни ферми със собствено производство на
фуражи изисква най-малко две неща: ускоряване процеса на придобиване на собственост
върху земя и значителни капитали, с каквито новите предприемачи в животновъдството
не разполагат. В момента част от обема на животновъдното производство се реализира в
тези стопанства. Пред развитието на животновъдството през последните години се
открояват
редица негативни тенденции. Те се проявяват в раздробяване на
животновъдството - малък е броят на големите ферми и е голям броят на дребните
стопанства за собствени нужди. В общината доминират производители, които отглеждат
до 5 животни.
Овцевъдство
Овцете са непретенциозни към храната, а дават ценни продукти - мляко, месо, кожа и
вълна. Те използват пълноценно грубите фуражи и обширните терени. Овцевъдството е
стар подотрасъл на животновъдството, който преди години е имал голямо значение за
местния стопански живот. Днес тези тенденции са в миналото и спадът в сектора е голям.
В Общината има всички благоприятни условия за развитието на овцевъдството - пасища,
мери и производствен опит, но застаряващото население и ниската рентабилност
превръщат овцевъдството в подотрасъл развиващ се предимно в семеен тип стопанства.
Птицевъдство
В птицевъдствотоима 2 направления - месно и за яйца. Месното направление е
представено от отглеждането на бройлери /угоени млади пилета, които до 56-я ден
достигат кланично тегло от 1,5 кг. И двете направления се развиват предимно в малки
семейни стопанства за собствена нужда.
Пчеларство
Пчеларството е традиционен отрасъл в Община Ценово. В сектора се наблюдават
тенденции за увеличаване броят на начинаещите пчелари, но редица трудности спират
развитието им. До 01.01.2010г. като приоритетен за държавата отрасъл пчеларството беше
освободено от данъци. След това приходите от пчеларство бяха обложени с данък - 10%,
което създава сериозен проблем пред пчеларите, тъй като запазването и увеличаването на
пчелните семейства става все по-трудна задача. Достъпът до субсидии особено за
дребните пчелари е силно ограничен, което не им позволява да развият и модернизират
пчелините си. През пролетта на 2013г. е имало значителен брой смъртни случаи при
пчелните семейства. През летния период част от броят им е бил възстановен, но
проблемът със постоянната им загуба е сериозна пречка пред развитието на пчеларството
в общината.
Преработвателна промишленост
Преработвателната промишленост е с относително малък дял в стопанския живот на
Община Ценово. Налице са няколко предприятия, извършващи преработка на
селскостопански продукти на територията на общината. На територията на село Долна
Студена функционира цех за производство на комбиниран фураж и смески. В същото село
австриийска компания изградила предприятие за пакетиране на изкуствени торове, което
функционира от май 2014 г. Общината разполага със съвременно оборудвана Мелница,
която се намира в село Новград.
От направеното изследване се вижда важността на земеделието за икономиката в Община
Ценово. Налице са добри предпоставки
сектора да стане основен поминък на
населението. Пред земеделските стопанства се представят нови възможности и програми
за финансиране на този сектор. Европейските схеми за подпомагане на производителите
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допринесоха за възраждането основно на зърнопроизводството и в по-малка степен на
останалите направления в земеделието. Започналото масово окрупняване, доведе до
създаването на огромни арендни и собственически стопанства. Трябва да се положат
усилия за създаване на дребни и средни стопанство, за да бъдат обхванати и даден
поминък на по-голяма част от населението. В Община Ценово има добри предпоставки за
развитие на биологично земеделие. То е ориентирано към опазване и съхраняване на
природните ресурси и осигуряване на здравословен и природосъобразен начин на живот.
От една страна има традиции и опит в селското стопанство и благоприятни природни
ресурси, от друга страна все повече хора търсят чисти и здравословни храни за своята
трапеза. Създадени са и няколко ферми за отглеждане на калифорнийски червеи. Ферми,
отглеждащи биологично продукти, ще намират добра реализация на пазара и ще
осигуряват все по-висока доходност.
Почвени и климатични условия в общината са благоприятни за култивирано отглеждане
на най-различни видове билки, които по съдържание на активни вещества са едни от найдобрите в света и затова имат голямо търсене на международния пазар.Култивирането на
лечебни растения е една сериозна от икономическа гледна точка алтернатива за създаване
на рентабилно стопанство. Повечето билки са непретенциозни растения и виреят успешно
на всякакви почви. Повечето от културите са многогодишни, което увеличава тяхната
рентабилност. Основно се инвестира в тяхното производство само през първата година, а
от втората и следващите, разходите падат с около 60-80%, за сметка на увеличаващите се
добиви. Възвращаемостта на направените разходи започва още в годината на създаването
на насажденията и не се чака продължително време.
Горско стопанство
Горските територии на община Ценово заемат 4 917 дка. Създават се условия за развитие
на горското стопанство и генериране на доходи от него. Разпределението на горския фонд
по кметства в общината може да се види от таблица 15.
Горски фонд в общината към 31.12.2013г.
Таблица 15
№

Землище

Горски фонд/дка

1. Ценово
1158,173
2. Караманово
464,438
3. Новград
648,26
4. Долна Студена
741,62
5. Белцов
792,804
6. Кривина
286,839
7. Пиперково
289,537
8. Джулюница
124,017
9. Беляново
411,666
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.

Най-голям дял има горския фонд в района на с. Ценово, следван от този на Белцов, Долна
студена и Новград. Най-малък е делът на горския фонд на Джулюница.
Развитието на дейностите, свързани с възпроизводството, ползването и опазването на
горите може да създава работни места за малка част от населението на общината. На
територията на горския фонд може се осъществяват и в бъдеще редица странични
ползвания -паша на едър и дребен добитък, добив на сено от голите площи. Има добри
условия за добив на билки, горски плодове и гъби.
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По данни на ТП „Държавно горско стопанство” Бяла, общото добито количество дървен
материал за периода 2007-2012 г. от държавните и недържавните горски територии
възлиза на 27 226 м3 стояща маса на площ от 343.5 ха. Средно годишно са ползвани 4 537
м3 дървесина на площ от 57.3 ха.
Основните дървесни видове по бреговете на р. Дунав и долното течение на р. Янтра са
бряст, върба, бяла топола, а също така са създадени множество тополови култури. В
извънречните гори основен дървесен вид е сребролистната липа, която се среща в чисти и
смесени издънкови насаждения, в чийто състав участва зимен дъб, летен дъб, благун,
габър, цер, клен, бряст и др. Акациевите насаждения и култури също са с голямо
процентно участие. Върху бедни и сухи месторастения са създадени и иглолистни култури
от черен бор най-често смесени със сребролистна липа, ясен, явор, шестил.
На територията на Община Ценово са обособени седем ловностопански района
предоставени за стопанисване и ползване на ловните дружини
Долна Студена,
Караманово, Кривина, Пиперково, Ценово, Белцов, Новград, влизащи в състава на Ловнорибарско сдружение „Сокол” гр. Бяла. В района се срещат благороден елен, сърна и дива
свиня. От дребния дивеч - заек, фазан, яребица, гривяк, гургулица. От хищниците са
разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка, бялка.
Туризъм
В община Ценово съществува потенциал за развитие на туризъм, но като отрасъл до
момента не е развит.
Преминаването на главен път Русе-Велико Търново в непосредствена близост до
общината, сравнително добре развитата инфраструктура като пътища и селищни системи,
както и близостта до голямо речно пристанище и основна транспортна връзка между
България и Румъния създават добри условия и предпоставки за развитие на отрасъла.
Екотуризъм
На територията на Община Ценово се намират защитени територии включително зони от
мрежата Натура 2000:
1. Защитена местност „Находище на обикновен сладник”. Намира се в землището
на с. Белцов.
2. Защитена местност „Находище на българска гърлица - село Караманово”.
Намира се в землището на с. Караманово.
3. Част от защитена зона, попадаща в Натура 2000 „Студена река”. Включва части
от землищата на селата Караманово и Новград.
4. Част от защитена зона, попадаща в Натура 2000 „Река Янтра”. Включва части от
землищата на селата Ценово, Новград, Кривина, Долна Студена, Джулюница, Беляново и
Белцов.
5.Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена
зона по Директива за птиците - „Батим”.
Голямо е разнообразието от защитени животински и растителни видове на територията на
общината, като съществуващата флора и фауна създават много сериозен потенциал за
развитие на екотуризъм.
Културен туризъм
На територията на Община Ценово са открити 28 културно-исторически обекта
включително праисторически, антични, римски и средновековни, които са разпределени в
землищата на всички 9 села в рамките на общината.
Голяма част от археологическите паметници не са изследвани, не са правени разкопки и
възстановителни работи и в бъдеще предстои тяхното разработване и реставрация.
В Община Ценово съществуват и редица паметници, като един от най-значимите е бюстпаметник на Димитър Апостолов Ценов, който прави дарение от 40 млн. лв. за откриване
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и поддържане на Висше търговско училище в Свищов. През 1968г., на брега на р. Дунав в
близост до устието на р. Янтра, се открива паметник обелиск на двамата воеводи Хаджи
Димитър и Стефан Караджа, в чест на 100 годишнината от преминаването на четата на
двамата воеводи през Дунава и стъпването им на българска земя.
Село Новград е единственото селище в България на чиито център има запазен паметник
на Ленин, при това в цял ръст. През 1968г. е построен и най-дългият въжен мост в Северна
България над р. Янтра, свързващ Новград и Беляново. Този мост е само за пешеходци.
Дължината му е 105м. от бряг до бряг, ширината - 1,40 м. Източно от с. Ценово, на около 1
км., е построен железен мост на р. Янтра, дълъг 85 м. и широк 3 м. В непосредствена
близост от с. Ценово на югоизток в местността „Бог баир” се издига православен кръст
„Паметник Символ”. Монумента е с форма на православен кръст, осветен през нощта и
висок 18 метра, символизиращ вярата на хората.
Всички налични паметници на територията на Община Ценово създават изключителен
потенциал за развитието на културния туризъм, с възможност за комбиниране на
културен, селски и екотуризъм.
Селски туризъм
Всички населени места в Община Ценово се характеризират със запазени традиции в
сферата на фолклора, съхраняват се национални обреди, танци, носии, сечива, къщи с
характерна архитектура.
Във всяко село има традиционен годишен събор в различните месеци от годината.
Провеждат се редица битови празненства като Коледа, Васильовден Ивановден,
Йордановден Бабин ден, Трифон Зарезан, Осми март, Първа пролет, Лазаровден,
Цветница, Великден, Гергьовден, Тодоровден и др. Специфични чествания са: Ден на
Община Ценово - 02.ІV; Преминаване на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа на
българска земя - 18.VІІ; Международен ден на р. Дунав - 29. VІІ.
В с. Новград съществува Етнографски музей състоящ се от 9 зали, разкриващи поминъка,
бита и културата на района. Могат да се видят разкрити археологически находки от
пр.н.е.; експонати свързани с четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа; занаяти на
хората от миналото - животновъдство, земеделие, пчеларство; показан е и съвременния
начин на живот - икономика, образование и бита преди демократичните промени.
Организирана е етнографска сбирка и в с. Ценово. Селският туризъм, с възраждането на
местните фолклорни традиции и обичаи и стари, забравени, местни занаяти, е една добра
перспектива за общината, съчетан с еко-туризма. Необходимо е общинската
администрация да картотекира характерни естествени природни дадености, чешми,
кладенци, както и културни паметници, етнографски къщи и др., които биха могли да
бъдат интересни обекти и уникални туристически продукти за селския и еко-туризъм,
съчетани с културен туризъм. Намирането на местни и външни инвеститори за
изграждането на малки обекти за настаняване - Къщи за гости на територията на
общината, биха могли да се превърнат в едни притегателни центрове за туристи от
страната и чужбина.
Наличието на голям туристически потенциал създава възможности за свързване с
туристическите маршрути на съседните големи общини Русе, Свищов и Велико Търново,
които са притегателен център за много чуждестранни посетители.
Транспортна инфраструктура и комуникации
Общината е разположена в район за трансгранично въздействие и установени връзки с
румънски общини.
Община Ценово е разположен в близост от първокласния път Русе-Бяла-Велико Търново,
част от транс-граничен транспортен коридор № 9.
Общата дължина на общинските пътища е 43,4 км., в т.ч. бивши IV кл. - 31,4 км.
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Пътна мрежа в Община Ценово
Таблица 16
Дължина общинска пътна мрежа км.
Община

Бивши
IV-ти клас

Местни
пътиша

Общо

Ценово
31,400
12
43,4
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.

Във относителна близост до община Ценово преминава железопътна линия. Най-близката
гара (Бяла) се намира на около 7 км. от с. Ценово. Общинският център е разположен на
около 45 км. от гр. Русе и на 32 км. от гр. Свищов.
Основните пътни артерии са с градовете Русе, Бяла и Свищов.
Пътища от републиканската пътна мрежа:
 ІІ-54
(Бяла - Полски Тръмбеш) кв. гара Бяла – Ценово- Пиперково Караманово - Свищов
 ІІ-52 (Русе - Бяла) - Мечка - Нов град - Свищов
 ІІІ-5201 Новград - Джулюница - Пиперково
 ІІІ-5402 Ценово - Обретеник.
Съществуващата мрежа осигурява достъп на хора и стоки до всички населени места
от общината.
Всички селища в общината са електрифицирани, като усилията в тази насока следва да
бъдат насочени основно към структуриране, уточняване на ограниченията от сервитутите
на проводите през територията. Нуждата от изграждане на нови елеметни на
електропреносната мрежа следва да се уточнят със съответните стопанисващи дружества.
Трябва да се направят проучвания по отношение добиване на енергия от възобновяеми
енергийни източници - вятърна и слънчева енергия.
Към момента на територията на общината няма снабдяване с природен газ. Необходимо е
проучване на
възможността, необходимостта и нужния териториален ресурс за
обезпечаване на газопреносна инфраструктура и съответните сервитутни площи, които тя
изисква.
В Община Ценово националните GSM оператори имат покритие. Съществува Общински
радиовъзел. Мрежата се използва и за връзка с населението при оповестяване на бедствия,
аварии и катастрофи. В общината има кабелна телевизия и интернет доставчици.
Други
На територията на общината е създадена мрежа от институционални структури като
банков клон на „ЦКБ” АД , застрахователни дружества, филиали на Дирекция „Бюро
по труда”, Дирекция „Социално подпомагане” и др.
Неправителствени структури, имащи отношение към развитието и подпомагането на
бизнеса ( вкл. на малкия и средния ) не са представени в общината.
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1.2.11.Финансови фактори
Най-важните финансови фактори влияещи върху социалното
положение на населението от общината са: темпове на инфлация,
равнище на заетост, доходи, състояние и очаквано развитие на
отделните
отрасли
в
общината,
състояние
на
инфраструктурата,средно-годишен доход на човек от населението,
средната работна заплата на жителите, заетост, безработица и
структура на безработицата.
Безработица и структура на безработицата
Към 31.12.2015г. регистрираните безработни лица в община Ценово са 543, като в
сравнение с края на месец ноември са с 50 повече.
Към същите дати, но за 2014г. регистрираните безработни лица в общината са 577, като в
сравнение с края на месец ноември 2014г. са с 35 повече.
Структура на регистрираните безработни по пол показва, че безработните жени,
регистрирани в Д ”БТ”Бяла - Община Ценово към 31.12.2015г. са 262, а към 31.12.2014г.
са 282, което прави 48-49% относителен дял на жените в общата съвкупност на
регистрираните безработни.
Структура на безработните по професионален признак и за двете години се
характеризира с висок устойчив дял на регистрираните лица без квалификация, като
техния относителен дял е 41-43%. Регистрираните безработни с работническа професия
са с около 46-48% относителен дял, а специалистите заемат между 10-11 %.
По образование с най - висок относителен дял са лицата със средно образование,
следвани от тези с начално и по-ниско и с основно образование. С най - нисък
относителен дял са регистрираните безработни лица с висше образование.
По възрастов признак, най - голям е броят на регистрираните безработни лица над
55годишна възраст, следвани от тези между 50-54г., а най - малък е броят на лицата на
възраст до 19г., следвани от тези между 20-24 годишна възраст.
Равнището на безработица към 31.12.2015г. изчислено на база икономически активното
население, по данни на Агенция по заетостта, възлиза на 30,5%, като към 31.12.2014г. е
32,5%.
Броят на наетите лица в общината намалява, следствие на това се увеличава нивото на
безработица в Общината. Това вероятно се дължи и на силно «деформираната» структура
на икономическите дейности в общината. В предприятията, свързани с аграрния сектор
работят над 34% от всички заети лица в Община Ценово. В рамките на Област Русе това е
общината, в чиято структура на заетите с най-висока относителна тежест са ангажираните
в сферата на селското и горското стопанство.
Влиянието на световната икономическа криза, рязкото свиване на инвестиционния поток,
спадането на нивото на поръчките и намаляване на производствената дейност в
структуроопределящи за общината отрасли води до намаляване на заетостта и покачване
на безработицата.
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Паричният доход на домакинствата се формира от различни източници на доходи:
работна заплата, извън работна заплата, обезщетения за безработица, пенсии, семейни
добавки за деца, други социални помощи, от домашното стопанство, от
предприемачество, от продажба на имущество и др.
Анализираните основни финансови фактори са:
 Бюджет на общината (по основните пера) - установяване частта, отделяна за
дейност свързани с екология;
 Източници на приходи в бюджета, в т.ч. свързани с околната среда;
 Стойност на разходите за опазване на околната среда и стойността на общите
разходи;
 Степен на покриване на разходите за дейностите на общината от реализираните
приходи.
Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка, чрез която се разпределят и
балансират приходите и разходите за бюджетната година. Бюджетът на общината е сред
основните финансови показатели, който се анализира, за да се оцени въздействието на
финансовите фактори. Приходите на Община Ценово се формират от субсидии от
Републиканския бюджет и собствени приходи.
За изпълнение на дейностите по опазване на околната среда и управление на отпадъците
на територията на общината основни източници на финансиране през последните години
бяха: такса „битови отпадъци”, „Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”,
ПУДООС.
Основният финансов механизъм за акумулиране на средства за финансиране на
дейностите по управление на битовите отпадъци, следващ принципа „замърсителя плаща”
е регламентиран със Закона за местните данъци и такси.
Съгласно закона, “такса битови отпадъци” се заплаща за услугите по събирането,
извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения за битови отпадъци, както и
за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се определя в годишен
размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена
план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други;
2. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
Размерът на такса „битови отпадъци” за периода 2011 - 2015г. е отразен в следващата
таблица.
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Такса битови отпадъци 2011-2015г.
Таблица 17

Депо
отчисления
ЗУО

Общо

и
по

Поддържане
чистотата на
обществени
места

Сметосъбиране
и
сметоизвозване

и
по
Депо
отчисления
ЗУО

Общо

Поддържане
чистотата на
обществени
места

Година

Сметосъбиране
и
сметоизвозване

Такса „Битови отпадъци“ за нежилищни
Такса „Битови отпадъци“ за физически лица имоти на юридически лица в промил върху пои жилищни имоти на юридически лица в високата стойност между отчетната
промил върху данъчната оценка на имота
стойност на активите и данъчната оценка
на имота

2011

4,5‰

9,00‰

4,23‰

3,24‰

1,53‰

2012

4,5‰

9,00‰

1,80‰

1,44‰

5,76‰

2013

4,5‰

9,00‰

2,07‰

2,97‰

3,96‰

2014

4,5‰

9,00‰

2,79‰

3,42‰

2,79‰

2015

4,5‰

9,00‰

3,15‰

2,61‰

3,24‰

Източник: Общинска администрация Ценово
Постъпленията в бюджета на общината от такса за битови отпадъци и изразходвани
средства за управление на битовите отпадъци за периода 2010-2015г. са показани в
следващите таблици:
Приходи от такса битови отпадъци по групи потребители в Община Ценово
за периода 2010-2015г.
Общо приходи от такса
битови отпадъци (лв.):
В това число от:
Домакинствата
Юридически лица

2010г.
104518,36

2011г.
12612,31

2012г.
146412,38

2013г.
140409,73

Таблица 18
2014г.
2015г.
135757,40
161696,51

84478,48
20039,88

84414,60
37197,71

96808,70
49603,68

91641,76
48767,97

87612,32
48145,08

97444,27
64252,24

Източник: Общинска администрация Ценово
Разходи за управление на отпадъците в Община Ценово
за периода 2010-2015г.
Общо разходи за управление на
отпадъците (хил. лв.):
В това число за:
Закупуване на съдове за битови
отпадъци
Сметосъбиране и сметоизвозване на
битови отпадъци
Проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторнг на депа за битови отпадъци

Таблица 19
2010г. 2011г.
138835
155260

2012г.
97626

2013г.
214863

2014г.
190420

2015г.
179090

39720

25345

10056

12750

20100

20100

34120

32620

35510

36720

38550

43600

31635

61635

15000

94500

58300

63770
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Зимно и лятно почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване

33360

35660

37060

70893

73470

51620

Източник: Общинска администрация Ценово, данните са от план-сметките за
съответните години
Съгласно чл.60 и чл.64, Раздел ІV Финансиране на обезвреждането на отпадъци чрез
депониране от ЗУО и Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци, общините предоставят обезпечения, под формата на отчисления, превеждани по
банкова сметка за чужди средства на РИОСВ. Съгласно разпоредбите, обезпеченията ще
покриват разходи по закриване на депата и следексплоатационни грижи, както и за
обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо. През посочения период
община Ценово няма просрочени задължения и дължимите суми са превеждани в срок.
Натрупани отчисления
Таблица 20

Битов
отпадък
депониран на
регионално
депо

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Отчисления

1

2

3

4

5

( 1+2+3+4+5)

299т.700кг.

3 026т.74кг.

2 799т.49кг.

1 211т.630кг.

773т.810кг.

Такса по ПМС
207/16.09.2010г.
по 6,00лв./ тон
по чл.71е=
25798,20лв.

Такса по ПМС
207/16.09.2010г
.
по 18,00лв./тон
по чл.71е=
54481,32лв.

Такса по ПМС
207/16.09.2010г.
по 30,00лв./ тон
по чл. 64=
80404,65лв.
/по 15.00лв.тон
само за
м.декември/

Отчисления по чл.20,
ал.1 от Наредба №7
от 19.12.2013г. по
22,00лв./тон по чл.64=
26655,86 лв.

Отчисления по
чл.20, ал.1 от
Наредба №7 от
19.12.2013г. по
28,00лв./ тон
по чл.64=
20546,68 лв.

Отчисления
по Наредба
№14/15.11.2010г.
по 2,08 лв. на тон
по чл. 71а=
8943,34 лв.

Отчисления
по Наредба
№14/15.11.2010
г.
по 2,08 лв. на
тон по чл. 71а=
6341,99 лв.

Отчисления
по Наредба
№14/15.11.2010г.
по 2,05лв. на тон
по чл 60=
5738,94 лв.

Отчисления по чл.3,
ал.3 от Наредба №7
от 19.12.2013г.
по2,05 лв. на тон
по чл.60=
2488,84 лв.

Отчисления по
чл.3, ал.3 от
Наредба №7 от
19.12.2013г. по
12,05 лв. на тон
по чл.60=
1504,31 лв.

207 886,70лв.

25 017,42лв.

Източник: Общинска администрация Ценово
Забележка: Към 01.01.2016г., не са разходвани средства от натрупаните отчисления

Отчисленията се заделят от такса битови отпадъци, съгласно Закона за управление на
отпадъците и Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, като се предвиждат в План-сметката за
разходите по управление на отпадъците за съответната година и се гласуват от Общинския
съвет. Като цяло обаче, такса битови отпадъци не може да покрие всички инвестиции,
които се предвиждат като ангажимент на общините.
Поради очаквания нисък прогнозен бюджет от ОПОС 2014-2020г. за приоритетната ос
свързана с управлението на отпадъци е необходимо да бъдат обмислени различни
възможности за осигуряване на финансиране на инвестиционната програма, предвид
невъзможността за осигуряване на финансиране на всички дейности по линия на такса
битови отпадъци. Възможни източници за финансиране на част от инвестициите биха
могли да бъдат осигурени по линия на бизнеса и Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност 2014 - 2020”.
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В друг смисъл отчисленията по чл.60 и чл.64 съгласно Наредба №7 от 19.12.2013г. могат
да се използват от общините за закриване и рекултивация на старите депа, за собствения
принос по ОПОС за изграждане на депата, за модернизация и доизграждане на
регионалните депа и т.н., след доказване на необходимата готовност и представяне на
съответната документация.
Средният процент събираемост на ТБО и относителен дял на таксата в собствените
приходи в общинския бюджет за последните 5 години (при един и същ размер на
промила) са посочени в таблица 21.
Среден процент събираемост и относителен дял на ТБО в собствените приходи в
общинския бюджет
Година

Среден процент събираемост
на ТБО

2011г.
66,92%
2012г.
65,27%
2013г.
62,90%
2014г.
68,31%
2015г.
73,48%
Източник: Общинска администрация Ценово

Таблица 21
Относителен дял на таксата в
собствените приходи в общинския
бюджет
13,59%
13,67%
11,13%
8,66%
11,13%

Негативна тенденция е централизирането на фондовете за опазване на
околната среда, което затруднява разработването и изпълнението на гъвкави
програми, свързани с екологията. Сложните бюрократичните процедури,
пряко влияят върху навременното изпълнение на мероприятията по опазване
на околната среда.
Негативно въздействие върху разработването на проекти и работата върху
мероприятия по опазване на околната среда, оказва невъзможността,
приходите в бюджета по съответното перо да покрият разходите за екология.
Въпреки приетия размер на такси, глоби и санкции, средствата, постъпили от
тях са недостатъчни.
1.2.12. Население и здравно демографски - фактори
Община Ценово е най-малката по население община в Русенска
област с брой население от последното преброяване от 2011г. 5 923 души. В процентно отношение тук живее 2,53% от
населението в Русенска област и 0,68% от населението на Северен
централен район.
Следващите Таблица 22 и 23 показват съответно: населението на Община Ценово и
населените й места към 01.02.2011г. и населението в общината по населени места и
възраст към 01.02.2011г. в навършени години.
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Население в община Ценово и населените й места към 01.02.2011г.
Таблица 22
Населено място

Брой жители

с. Белцов
с. Беляново
с. Джулюница
с. Долна Студена
с. Караманово
с. Кривина
с. Новград
с. Пиперково
с. Ценово

446
125
270
828
887
440
957
361
1 579

Община Ценово

5 923

Население по населени места и възраст към 01.02.2011г. в навършени години
Таблица 23
Населено
място/
Възрастови
групи

35- 39г.

40- 44г.

5-9г.

10-14г.

15 -19г.

20-24г.

с. Белцов
с. Беляново
с. Джулюница
с.Долна Студена
с. Караманово
с. Кривина
с. Новград
с. Пиперково
с. Ценово

1
1
2
40
25
4
26
4
47

9
9
2
36
25
1
30
5
62

12
1
8
34
33
3
36
2
74

19
8
11
44
48
9
39
3
67

9
2
7
45
26
14
37
6
77

18
3
4
38
25
5
56
8
78

15
1
8
44
26
11
50
13
66

16
5
8
48
38
8
60
9
80

22
5
12
50
55
22
47
10
118

Община Ценово

150

172

203

248

223

235

234

272

341

Населено място/
Възрастови
групи

45-49г.

50-54г.

55-59г.

27
8
12
64
43
32
66
27
120

49
13
23
49
58
24
73
24
115

43
9
20
54
67
29
70
33
123

с. Белцов
с. Беляново
с. Джулюница
с.Долна Студена
с. Караманово
с. Кривина
с. Новград
с. Пиперково
с. Ценово

60- 64г.

47
8
26
50
71
53
82
50
118

25 -29г.

30- 34г.

0-4г.

65-69г.

70-74г.

75-79г.

80-84г.

45
18
31
81
96
70
72
50
139

36
15
32
58
97
67
77
44
100

43
17
38
52
83
65
82
39
100

26
8
20
29
56
43
36
23
65

9
1
6
12
15
10
18
11
30

526

519

306

112

Община Ценово
399
428
448
505
602
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.
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85+

Таблица 23 ни илюстрира диспропорциите във възрастовата структура на населението на
община Ценово. Населението на 60 и повече навършени години съставлява 43.4% от
общото население на общината или 2 570 души, докато децата от 0 до 14 години са само
8.86% или 525. Най - много са хората на възраст 65 - 69 години, след това е групата хора
на възраст 70 - 74 години и групата на хората на възраст 75-79 години. Най-малобройната
е групата на децата на възраст до 4 години (150 на брой).
В община Ценово също е характерна устойчивата тенденция на намаляване населението,
като основен извод от проследяване на динамиката в демографското развитие.
Преброяването от м. февруари 2011г. показва, че от всичко 5 923 жители на общината
икономически активното население е 1 791 души, а икономически неактивното 3607 души
(в т.ч. 186 учащи, 2 682 пенсионери, 329 заети само със семейни и домашни задължения,
410 други).
Прогнозата за трайната тенденция за намаляване на населението в община Ценово може
да бъде сравнена и с прогнозата за същата тенденция и за област Русе.
Данните описват една неблагоприятна демографска картина на общината и застаряване на
населението в нея. Увеличаващото се възрастно население в общината поражда редица
здравни, социални и икономически последици. Като съществена икономическа последица
е нарастването на делът на непроизводителното население.
Най-общата характеристика на демографското и здравното състояние на населението от
региона се свежда до:
 Тенденция за намаляване на раждаемостта;
 Тенденция към повишаване на смъртността;
 Демографско остаряване на населението;
 Рязко понижаване на жизнения стандарт на населението и увеличаване
относителният дял на живеещите на границата на бедността.
В структурата на заболеваемостта по обръщаемост във възрастта над 18г., най-голям
относителен дял заемат болестите на дихателната система, следвани от болестите на
органите на кръвообращението, болестите на нервната система и сетивните органи,
инфекциозни болести и паразитози, болести на ендокринните жлези, храненето и
обмяната, психични смущения, травми и отравяния. Нарастнала е заболеваемостта и от
злокачествени новообразувания.
Взаимовръзката между състоянието на околната среда и заболеваемостта на населението
е от основен интерес за планиране на здравна и екологична стратегия на ниво държава,
респективно община и всъщност средствата вложени за такива проучвания са инвестиция
за здравето на хората.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:
1. В общината има предпоставки за развитие на съпътстващи производства на база на
традиционни аграрни дейности.
2. Има наличие на капацитет и традиции в зърнопроизводство, свиневъдство и
млечното животновъдство.
3. Общината води политика по заетостта и полага усилия да неутрализира до известна
степен неблагоприятното влияние на икономическата среда.
4. Незадоволителна образователно-квалификационна структура на заетите в
общинската икономика.
5. Високо ниво на равнището на безработицата в общината, въпреки политиката на
агенцията по заетостта и общинската администрация.
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2.АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
И ЗАПЛАХИТЕ (SWOT-анализ).ВИЗИЯ НА ОБЩИНАТА.
Главната цел на SWOT-анализа е да се извърши взаимообвързана
оценка на вътрешните за дадена община силни (Strengths) и слаби
(Weaknesses) страни, както и на външните за общината възможности
(Opportunities) и заплахи (Threats). Приема се, че вътрешните страни
(силните и слабите страни) могат да се контролират от общината,
докато външните фактори (възможности и заплахи) определят
състоянието на средата, в която се развива тя. SWOT-анализът е
регламентиран като задължителна процедура при всички планове и програми, свързани с
усвояването на
средствата на Европейския съюз.Резултатите от SWOT-анализа
позволяват точно формулиране на приоритетите и целите за развитие на общината. По
този начин могат да се планират и реализират конкретни мерки за коригиране на
състоянието. Сред елементите на анализа има взаимовръзки, които разкриват потенциала
за развитие, а също и такива, които показват ограниченията (лимитиращите фактори) и
проблемите, които предстои да бъдат преодолени.
От направените изводи в аналитичната част се изведе следния SWOT анализ:
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ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ
СИЛНИ СТРАНИ

ВЪНШНИ ФАКТОРИ
ВЪЗМОЖНОСТИ

- Общината има благоприятни почвеноклиматични условия, релеф, климат и
плодородни обработваеми земи за развитие на
селскостопанско производство, включително, за
развитие на алтернативно екологично и
биологично земеделие, както и за развитие на
екотуризъм и изграждане на разнообразна
инфраструктура с места за отдих;
- Общината е разположена в район за
трансгранично сътрудничество, въздействие и
установени връзки с румънски общини;
- Отсъствие на големи
нндустриални
замърсители, незамърсена и неувредена околна
среда;
- Общината има добре изградена и добре
експлоатирана енергийна инфраструктура, с
много добър географски потенциал за силен
акцент върху енергийната ефективност и
изплолзване на ВЕИ (възобновяеми енергийни
източници);
- Съществува необходимата институционална,
нормативна
и
стратегическа
рамка
за
управление на околната среда.

- На нацонално ниво има хармонизирано
екологично
законодателство
със
законодателството на ЕС в сектор „Околна
среда”;
Разширяване
и
доизграждане
на
инженерната инфраструктура;
- Условия за развитие на културен, селски и
еко туризъм;
- Ефективно използване на финансови
инструменти на ЕС за решаване на
проблемите, свързани с опазване на околната
среда;
- Съвпадение на националните и местни
приоритети в областта на околната среда;
- Създадена е добра среда и възможности на
национално
и
регионално
ниво
за
реализиране на програми и мерки за
енергийна ефективност, както и използване
на възобновяеми енергийни източници;
- Промяна на обществените нагласи в
подкрепа усилията за опазване на околната
среда;
Стимулиране
на
екологичното
производство
повишаване
на
осведомеността,
запознаване
на
производителите с нормативните актове,
както и с научните постижения и добри
практики и безплатни курсове за обучение за
квалификация на младите хора в селата;
- Стимулиране създаването на публичночастно партньорство в областта на
екотуризма;
- Развитие на регионални екотуристически
продукти и тематични маршрути.

СЛАБИ СТРАНИ

ЗАПЛАХИ

-Недостатъчно финансови средства в общинския
бюджет и в населението;
- Липса на изградена канализация в селата от
общината и пречиствателни съоръжения;
-Амортизирана
и остаряла водопроводна
мрежа;
-Недостатъчни приходи от такса битови
отпадъци,
непокриващи
действително
извършения разход;
- Слаба активност на населението;
- Не са проучени капацитетните възможности
от лечебни растения;
- Недостатъчно степен на благоустрояване и
озеленяване на населените места;

- Глобални промени в климата и зачестилите
природни бедствия, засушавания, ерозия и
горски пожари;
- Слаба активност на населението, НПО и
заинтересованите страни;
- Откриване на нови производства и
разширяване на съществуващите носят риск
от замърсяване на околната среда;
- Насочване на интереса на донорите към
големите общини в страната;
- Високи разходи по прилагане на
екологичното законодателство и внедряване
на екологосъобразни технологии;
- Увеличаване на дела на транспорта като
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- Липса на собствени финансови средства за
съфинансиране на по-големи екологични
проекти;
- Недостатъчно ефективна система за разделно
събиране на отпадъците. През последните
години се наблюдава тенденция за увеличаване
на автомобилния парк и пътния трафик, което
допълнително замърсява въздуха.

замърсител на въздуха и почвата;
- Липса на средства за качествено
поддържане и доизграждане на Зелената
система;
- Наличие на сериозни инвестиционни
интереси,
потенциално
застрашаващи
околната среда.
- Проблеми с неефективното управление на
финансовите инструменти на ЕС на
национално ниво и подценяване на
възможностите за работа по проекти
финансирани със средства на ЕС.

ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
Ръководство на Община Ценово работи целенасочено за подобряване на икономическото,
социално - битовото, културното и демографско състояние на жителите на общината.
Всички тези дейности са пряко или косвено свързани и с решаването на проблемите на
околната среда.
Визията за бъдещото развитие и състояние на Община Ценово се формулира по следния
начин:

ОБЩИНА ЦЕНОВО
ОТВОРЕНА КЪМ СВЕТА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА С
БАЛАНСИРАНО ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТЕНО
ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО!

Визията описва перспективите за развитие на Oбщината в близките години. Тя дава
общата представа за характеристиките на общината в контекста на концепцията за
устойчиво развитие.
3.ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА.
Териториален: територията на Община Ценово
Секторен: Околна среда
Времеви: 2016 – 2020 година
Основание за разработване на Програмата - чл. 79, ал.1 от Закона за опазване на околната
среда.
Програмата за опазване на околната среда на Община Ценово е разработена в
съответствие с Методическите указания на МОСВ за разработване на общински програми
по околна среда.
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ.
4.1.Генерална стратегическа цел
Въз основа на резултатите от извършените анализи и проучвания на характерните
дадености и проблеми на Община Ценово в областта на околната среда, са определени и
идентифицирани силните и слабите страни на общината, възможностите и заплахите
стоящи пред нея.
След избора на визия на общината, се формулират целите, които населението и
общинското ръководство смятат за определящи и с чието изпълнение ще се реализират
очакванията на хората.

Генерална стратегическа цел на програмата:
„Поддържане и подобряване на качеството на живот на населението в общината,
чрез осигуряване на здравословна и благоприятна околна среда и запазване на
богатото природно наследство, чрез устойчиво управление на околната среда”.

4.2. Специфични стратегически цели и приоритети
Стратегическата цел на Община Ценово в областта на околната среда е да се ангажира и
съдейства за опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда по всичките
й компоненти и фактори на въздействие, за намаляване на риска за здравето на
населението. За постигането на генералната стратегическа цел на Общинската програма
за опазване на околната среда са формулирани следните специфични стратегически цели
по приоритетност:
1. Специфична стратегическа цел: Ефективно използване на отпадъците като ресурс
и намаляване на тяхното генериране и на депонирането им. (Приложение 1:
Програма за управление на отпадъците на Община Ценово 2016-2020г.)
2. Специфична стратегическа цел: До края на периода на действие на програмата да
се подобрят параметрите на водопроводната и канализационната мрежа на
територията на общината (Приложение 2).
Постигането на тази цел ще доведе до обхващане и пречистване на отпадните води от бита
и промишлеността, което от своя страна води до запазване и подобряване качеството на
подземните и повърхностните води.
Индикатори: Брой населени места с изградена канализация и действаща ПСОВ, брой
населени места без режим на водоподаване.
За постигането на тази цел се залага изпълнение на следните мерки (дейности):
Мярка 1. Изграждане и поддържане на водоснабдителната мрежа и подобряване на
необходимото количество и качество на подаваната питейна вода.
Мярка 2. Изграждане на канализационна мрежа и осигуряване пречистването на
отпадъчните води чрез изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура и намаляване
на вредното влияние на отпадъчните води в регион Ценово. Изграждане на ПСОВ в с.
Ценово
Мярка 3. Екологичен мониторинг - изграждане на система за непрекъснато следене на
замърсяването на въздуха, водата и почвата
Мярка 4. Подобряване на дейността на общинската администрация в съответствие със
Закона за водите;
Мярка 5. Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси.
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3.Специфична стратегическа цел:До края на периода на действие на програмата да
се запази доброто качество на атмосферния въздух (Приложение 3).
Индикатори: Съдържанието на вредни вещества във въздуха много над ПДК.
При анализа не бяха идентифицирани сериозни източници на замърсяване
на
атмосферния въздух, но за поддържане на чистия въздух е необходимо изпълнение на
следните мерки:
Мярка 1: Да се предприемат превантивни мерки за недопускане влошаване качеството
на атмосферния въздух и прилагане на мерки за намаляване на емисиите от битовия и
обществен сектор и от транспорта;
Мярка 2: Да се изгради система за периодичен контрол и измервания на качеството на
атмосферния въздух;
Мярка 3: Да се подобри енергийната ефективност;
Мярка 4: Да се увеличат залесителните мероприятия;
4. Специфична стратегическа цел: Доизграждане и обогатяване на зелената система
(Приложение 4).
Индикатори: Брой на изградените и рехабилитирани зелени зони и водни площи.
За осъществяването на тази цел е необходимо да се предприемат стъпки
за
възстановяване на зелени площи в населените места, създаване на функционални връзки
между вътрешноселищния и крайселищен ландшафт, подобряване на параметрите на
околната среда, чрез елементите на зелената система.
Мерките и дейностите са насочени към:
Мярка1: Възстановяване и осигуряване на зелени зони в населените места;
Мярка 2: Корекция на речните корита, отводняване и озеленяване на съществуващи
дерета;
Мярка 3: Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности.
5. Специфична стратегическа цел: До края на периода на действие на програмата да
се предприемат мерки за ограничаване на ерозията на почвите и не се допуска
замърсяване (Приложение 5).
Индикатори: Намаляване на дела на ерозирали и замърсени почви.
Дейностите за постигане на целта са свързани със следните мерки:
Мярка 1: Залесяване на ерозирали почви, както в горски така и в поземления общински
фонд; залесяване на неземеделски земи;
Мярка 2: Залесяване на участъци в близост до пътни артерии с цел намаляване почвеното
замърсяване от транспорта;
Мярка 3: Предотвратяване замърсяване на почвите.
6. Специфична стратегическа цел: Да се осигури ефективно управление на околната
среда и широко участие на обществеността в решаване на проблемите на околната
среда (Приложение 6).
Индикатори: Изградена ефективно действаща система за наблюдение и оценка на
компонентите на околната среда
Дейностите за постигане на целта са свързани със реализиране на следните мерки:
Мярка 1: Планиране и контрол на дейностите по опазване на околната среда.
Мярка 2: Развитие на информационна система за събиране на данни за околната среда.
Мярка 3: Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната
среда и привличане на обществеността в процеса на вземане на решения.
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7.Специфична стратегическа цел: До края на периода на действие на програмата да
се запази площта на защитените територии на територията на общината, с цел
опазване на природното богатство (Приложение 7).
Индикатор: Запазване площта на защитените територии спрямо общата площ на
общината
Целта може да се постигне чрез:
Мярка 1: Съхраняване,
укрепване и възстановяване на екосистемите, ключови
местообитания на видове и на генетичните им ресурси в защитените територии;
Мярка 2: Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси и на
ресурсите от лечебни растения;
Мярка 3: Информиране и привличане ва обществеността за опазване на
биоразнообразието и защитените територии.
8. Специфична стратегическа цел: До края на периода на действие на програмата да
се ограничи шумовото натоварване от стопански обекти и от транспорта с оглед
намаляване риска за здравето на хората (Приложение 8).
Индикатори: Показатели на шумово натоварване в ПДК
Мярка 1: Намаляване шумовото замърсяване в населените места от стопански обекти;
Мярка 2: Намаляване шумовото замърсяване предизвикано от транспорта.
Формулираните цели на Програмата за опазване на околна среда на Община Ценово
представят не само посоката на развитие в политиката на общината в тази област през
следващите няколко години, но са и базирани на бъдещата стратегия за устойчиво
развитие на общината. Постигането на целите само по себе си е следваща стъпка към
систематичното решаване на екологичните проблеми в общината. Това е и съществена
част от интегрирания процес на планиране, заложен в Общинският план за развитие 20142020г.
Целите и приоритетите, залегнали в Програмата са в унисон с националните цели и
приоритети изведени в Общинският план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.
Целите
предоставят основата за формулиране и осъществяване на пакет от
последователни задачи и действия, представени детайлно в следващия “План за
действие” от програмата.
5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ.
Планът за действие е представен в табличен вид и е структуриран за всяка една от осемте
стратегически подцели. Към всяка от подцелите са представени най-важните действия,
осъществяването на които е от съществено значение за постигането на поставните цели.
За всяко действие са посочени отговорните органи/организации, като посочената на първо
място е водеща и има координираща функция за изпълнението на задачите от останалите
отговорни органи/организации. За всяко от действията има посочен времеви график. Там,
където има прогнозна информация за действията са посочени необходимите или
очакваните разходи и източниците на финансиране на съответното действие. В отделна
колона за всяко от действията е прадставен индикатора и в последната колона на
таблицата е посочен ефекта от изпълнението на даденото действие.
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6.НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
ПРОГРАМАТА.
Наблюдението и оценката на изпълнението на програмата са ключови етапи от цялостния
процес на планиране, с оглед проследяване на изпълнението на предварително
поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за
преодоляване на възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост
- извършване на актуализация.
Член 79 от ЗООС поставя рамкови изисквания към разработването на програмите за
спазване на околната среда, като поставя и следните най-общи изисквания:
 Програмите обхващат период на изпълнение не по-малък от 3 години;
 Териториалните административни звена към съответните министерства и държавни
агенции, които събират и разполагат с информация за околната среда, подпомагат
разработването на програмите чрез участие на свои експерти и предоставяне на
информация. При разработването, допълването и актуализирането на програмите
се привличат и представители на неправителствени организации, на фирми и на
браншови организации;
 Програмите се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението
им;
 Кметът на общината ежегодно внася в общинския съвет отчет за изпълнението на
програмата за околна среда, а при необходимост - и предложения за нейното
допълване и актуализиране;
 Отчетите на програмана се представят за информация в РИОСВ.
 Проекти на общините могат да се финансират от държавния или от национални
фондове само ако те са обосновани като приоритетни в общинските програми за
околна среда.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската програма
за опазване на околната среда, като той определя звеното в структурата на общинската
администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за
изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за
изпълнение на програмата.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
При планиране и провеждане на националната политика в областта на околната среда за
Министерството на околната среда и водите водеща е позицията, че реализирането на тази
политика е единствено възможно при пълно взаимодействие с местните власти. При
анализ на приетите в последните години закони и подзаконови нормативни актове е
видно, че се преотстъпват правомощия от централната в посока към местните власти на
дейности, основно свързани с подобряването на качеството на живот на местно ниво.
Фактът, че качеството на околната среда е един от съществените елементи на качеството
на живота, наред със социалните и икономическите аспекти, е осъзнат от страна на
местното самоуправление. Нещо повече, местните власти са най-добре запознати със
състоянието и проблемите на околната среда на територията на съответната община и
решаващ е приносът им при разработване и прилагане на националната политика в
областта на околната среда. Ето защо разработването на един важен документ като
Общинска програма за опазване на околната среда е важна стъпка за ефективното
прилагане на законодателството в областта на околната среда на местно ниво.
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V. П Р И Л О Ж Е Н И Я
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Приложение 1
ОТПАДЪЦИ
Специфична цел 1: Ефективно използване на отпадъците като ресурс и намаляване на
тяхното генериране и на депонирането им.
(Виж Програма за управление на отпадъците на Община Ценово 2016-2020г.)

84 стр.

Приложение 2
ВОДИ
Специфична цел 2: До края на периода на действие на програмата да се подобрят
параметрите на водопроводната и канализационната мрежа на територията на
общината
Индикатори:Брой населени места с изградена канализация и действаща ПСОВ, брой
населени места без режим на водоподаване
Мярка

Дейност

Отговорна
институция

Срок за
изпълнение

Финансов
ресурс

1

2

3

Мярка 1.
Изграждане и
поддържане на
водоснабдителната
мрежа и
подобряване на
необходимото
количество и
качество на
подаваната
питейна вода.

1.1.Реконструкция и
поддържане на
водоснабдителната
мрежа и осигуряване
на постоянно
подаване на чиста
питейна вода

Община Ценово
В и К Русе/
асоциация

2020г.

1000

ПРСР 20142020г.
ОПОС 20142020г.
ПУДООС

1.2.Реализиране
на
проект „Подобряване
качеството
на
питейната вода и
намаляване вредното
влияние на отпадните
води
в
регион
Ценово”
2.1.Изграждане на
канализационна
мрежа и осигуряване
пречистването на
отпадъчните води

Община Ценово
ВиК
Русе/асоциация

2020г.

7 000

ПРСР 2014-2020
ОПОС 2014-2020
ПУДООС

2.2.Изграждане на
ПСОВ в с. Ценово

Община Ценово
ВиК
Русе/асоциация

2020г.

ПРСР 20142020г.
ОПОС 20142020г.
ПУДООС

3.1. Изграждане на
система за
непрекъснато следене
на замърсяването на
водата

Община Ценово
РИОСВ Русе

2016г.

Общински
бюджет

4.1. Активен диалог
на органите на
местната власт с
компетентните
институции по
управление на водите
- Басейнова дирекция,
Напоителни системи,
ВиК

Кмет на община

постоянен

Мярка 2.
Изграждане
на
канализационна
мрежа
и
осигуряване
пречистването на
отпадъчните води
чрез изграждане на
ПСОВ и довеждаща
инфраструктураи
намаляване
на
вредното влияние
на
отпадъчните
води
в
регион
Ценово.
Мярка 3.
Екологичен
мониторинг изграждане на
система за
непрекъснато
следене на
замърсяването на
водата
Мярка 4.
Подобряване на
дейността на
общинската
администрация в
съответствие със
Закона за водите

4

5

Източници
на
финансиране
6

Община Ценово
ВиК
Русе/асоциация

Резултат
7
Осигурена
питейна вода
от
пречистващи
съоръжения с
нови
довеждащи
водопроводи
Намаляване
загубите по
водопроводна
та мрежа,
подобряване
качеството на
питейната
вода
Запазване и
подобряване
качеството на
подземните и
повърхностни
те води
Намаляване на
обема и дела
на
напречистенит
е отпадъчни
води,
зауствани във
водни обекти
Изградени/дос
тавени
пунктове за
наблюдение

Навременно
решаване на
проблемите

85 стр.

Мярка 5.
Формиране на
съзнание и интерес
за икономии на
водни ресурси.

Среща на общинското
ръководство с
ръководството на
„ВиК” за обсъждане и
спешно решаване на
въпроси в областта на
Ви К
инфраструктурата
5.1.Информиране на
обществеността за
състоянието на
водните ресурси,
начините и методите
за пестеливо ползване
5.2.Контрол по
използване на вода с
питейно - битови
качества за други
цели

Кмет на община
Председател на
Общински съвет

постоянен

Община Ценово
РИОСВ Русе
Ви К Русе

текущ

Община Ценово
РИОСВ Русе

текущ

86 стр.

Повишаване
нивото на
съзнателното
отношение на
гражданите за
пестеливо
изполване на
водните
ресурси

Приложение 3
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
Специфична цел 3: До края на периода на действие на програмата да се запази доброто
качество на атмосферния въздух
Индикатори:Съдържанието на вредни вещества във въздуха много под ПДК
Мярка
1
Мярка 1.
Да се
предприемат
превантивни
мерки за
недопускане
влошаване
качеството на
атмосферния
въздух и
прилагане на
мерки за
намаляване на
емисиите от
битовия и
обществен
сектор и от
транспорта.

Мярка 2:
Да се изгради
система за
периодичен
контрол и
измервания на
качеството на
атмосферния
въздух.

Мярка 3:
Да се подобри
енергийната
ефективност на
територията на
общината

Дейност

Отговорна
институция

Срок за
изпълнение

Финансов
ресурс
5

2

3

4

1.1. Контрол на
емисиите от
инсталациите на
промишлени
предприятия и
стопански субекти и
проверка по
изпълнение на
мероприятията за
подобряване на
екологосъобразната им
дейност.
1.2. Обследване (
моделиране )
замърсяването на
атмосферния въздух от
автомобилния
транспорт.
1.3. Полагане на
асфалтова настилка по
улици и
преасфалтиране на
улици

РИОСВ Русе
Община Ценово
Ръководства на
стопанските
субекти

постоянен

1.4. Измиване на
асфалтирани улици
през летния сезон.
2.1. Съвместно
планиране и
осъществяване на
проверки с РИОСВ за
измерване на КАВ в
общината. Поддържане
на база данни за КАВ
2.2. Изграждане на
система за
непрекъснато следене
на замърсяването на
водата
3.1.Разработване
на
програма за енергийна
ефективност
и
възобновяеми
енергийни източници
3.2. Подмяна на
уличното осветление и
осветлението в
административните и
обществени сгради с
енергоефективно
3.3. Топлинно саниране
на големите
обществени сгради (по
Закона за енергийна
ефективност)

Резултат
7

Инвестиционните
разходи са за
сметка на
промишлените
предприятия и
стопански
субекти

Навременно
регистриране и
решение на
проблемите.
Повишаване на
КАВ.

Общински
бюджет

Наблюдение на
КАВ

Община Ценово
Партньори

2017-2020г.

Община Ценово

2016-2020г.

ПРСР 2014-2020г.
Общински
бюджет

Повишаване на
КАВ.

Община Ценово

ежегодно

Общински
бюджет

Повишаване на
КАВ

РИОСВ Русе
Еколог

постоянен

Общински
бюджет

Наблюдение на
КАВ

РИОСВ Русе
Община Ценово

2016

Общински
бюджет

Изградени/дост
авени пунктове
за наблюдение

Община Ценово

текущ

ОПАК
Общински
бюджет

По - добро
КАВ

Община Ценово

2016-2020г.

300 000

мммм

Община Ценово

2016-2020г.

800 000

ммм

87 стр.

5 000лв.

Източници
на
финансиране
6

10 000

Мярка 4:
Да се увеличат
залесителните
мероприятия

4.1. Да бъдат
планирани и
извършвани ежегодни
мероприятия по
залесяване с
декоративни дървесни
видове в населените
места

Община Ценово
Еколог

ежегодно

88 стр.

1 000лв.

Собствени
средства,
спонсорство

Приложение 4
ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
Специфична цел 4: Доизграждане и обогатяване на зелената система
Индикатори:Брой на изградените и рехабилитирани зелени зони
Мярка
1
Мярка1:
Възстановяване и
осигуряване на
зелени зони в
населените места

Отговорна
институция

Срок за
изпълнение

Финансов
ресурс

2

3

4

5

1.1. Изграждане на парк
на р. Янтра
1.2. Възстановяване,
поддържане и
модернизиране на
паркови зони в
населените места

Община Ценово,
кметове на
населени места

Дейност

Източници
на
финансиране
6

Резултат
7

2016 -2020г.

10 000лв.

ПРСР 20142020г. ПУДООС,
Общински
бюджет

Увеличаване
на дела на
зелените
зони ,
създаване на
естествен
филтър за
пречистване
на въздуха

постоянен

50 000лв.

фонд «Бедствия
и аварии»
Държавен
бюджет
Общински
бюджет

Подобряване
на
елементите
на зелената
система

ПРСР 20142020г.
Общински
бюджет

Възстановяв
ане на
горски
площи

1.3. Възстановяване и
поддържане на спортни
терени и стадиони
Мярка 2:
Почистване на
речните корита,
отводняване и
озеленяване на
съществуващи
дерета

2.1. Почистване от
саморасла растителност
на селските реки и
деретата

Кмет на
общината
Кметове на села

2.2. Почистване на
коритото на река
Янтра

Кмет на
общината
Кметове на села

постоянен

10 000лв.

Мярка 3:
Възстановяване на
горския потенциал и
въвеждане на
превантивни
дейности

3.1.Възстановяване на
общински гори
повредени от горски
пожари и други
природни бедствия.

Община Ценово
ДГС « Бяла»

текущ

50 000лв.

89 стр.

Приложение 5
ПОЧВИ
Специфична цел 5: До края на периода на действие на програмата да се предприемат
мерки за ограничаване на ерозията на почвите и не се допуска замърсяване
Индикатори:Намаляване на дела на ерозирали и замърсени почви
Мярка
1
Mярка 1:
Залесяване на
ерозирали почви,
както в горски така
и в поземления
общински фонд и
залесяване на
неземеделски земи

Мярка 2:
Поетапно
залесяване на
участъци в близост
до пътни артерии с
цел намаляване
почвеното
замърсяване от
транспорта.
Мярка 3:
Предотвратяване
замърсяване на
почвите

Дейност
2
1.1. Залесяване в
общински горски
фонд
1.2. Залесяване в
общинския
поземлен фонд

Отговорна
институция

Срок за
изпълнение

3

4

Финансов
ресурс
5

Кмет на
общината,
ДГС « Бяла»
Кмет на
общината
Ресорен зам.
кмет
Еколог

постоянен

По разчети на
ДГС

постоянен

50 000 лв.

1.4. Овладяване на
ерозионните и
свлачищните
процеси на
територията на
общината провеждане на
укрепителни
мероприятия
2.1. Залесяване
около общинските
пътни артерии

Община Ценово

текущ

Кмет на
общината,
Ресорен зам.
кмет, кметове на
населени места
Еколог

постоянен

3.1.Наблюдение на
Б-Б кубове за
съхранение на
негодни за
употреба
пестициди
3.2. Изграждане на
система за
непрекъснато
следене на
замърсяването на
почвата

Кмет на
общината
Еколог
РИОСВ Русе

постоянен

Община Ценово
РИОСВ Русе

2016г.

1.3.Залесяване на
неземеделски земи

Източници
на
финансира
не
6
ПРСР 20142020г.
Общински
бюджет

Резултат
7
Намаляване на
почвената
ерозия и
увеличаване на
лесистостта

Увеличаване
дела на
алесените
площи

90 стр.

20 000лв.

Фонд
«Бедствия и
аварии»

Борба с ерзията
и свлачищните
процеси

Външни
източници,
Общински
бюджет

Ограничаване на
замърсяването
от транспорта

Мониторинг на
качеството на
почвите

10 000лв.

Общински
бюджет

Изградени/доста
вени пунктове за
наблюдение

Приложение 6
УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Специфична цел 6: Да се осигури ефективно управление на околната среда и широко
участие на обществеността в решаване на проблемите на околната среда.
Индикатори: Изградена ефективно действаща система
компонентите на околната среда

Мярка
1
Мярка 1:
Планиране и
контрол на
дейностите по
опазване на
околната среда.

Мярка 2:
Развитие на
информационна
система за
събиране на данни
за околната среда.

Дейност

Отговорна
институция

Срок за
изпълнение

за наблюдение и оценка

Финансов
ресурс

2

3

4

5

1.1.Разработване
на
Общинска програма за
опазване на околната
среда

Кмет на община
Еколог

2016

20 000

1.2. Изпълнение
програмата, ежегоден
отчет по нея и при
необходимост
актуализация
1.3. Широко
информиране на
обществеността за
процедурата на
обществено обсъждане
на инвестиционни
намерения , в т.ч и на ЕО
на планове и програми.

Кмет на
общината
Еколог

2.1. Събиране на
актуални данни за
състоянието на
компонентите на
околната среда и
информиране на
населението.

Еколог
РИОСВ

постоянен

Източници
на
финансира
не
6

на

Резултат
7

Общински
бюджет

Общински
бюджет

Прозрачност
на
политиката и
действията
по опазване
на околната
среда
постоянен

91 стр.

Общински
бюджет

Мярка 3:
Повишаване на
обществената
култура и
съзнание по
проблемите на
околната среда и
привличане на
обществеността
в процеса на
вземане на
решения.

3.1. Повишаване на
познанията, културата и
съзнанието на децата и
населението по
въпросите на опазването
на околната среда и
устойчивото развитие;
3.2.Подобряване
капацитета на
стопанските сектори за
управление на дейности,
които въздействат върху
околната среда, чрез
масово прилагане на
доброволни екологични
схеми в индустриалния
сектор;
3.3.Привличане и
повишаване участието на
обществеността в
процеса на вземане на
решения и осигуряване
на широк достъп до
информация;
3.4.Провеждане на
регионални,национални
и международни
кампании в общината във
връзка с „Деня на
Земята”, „Световен ден
на околната среда”, „ Ден
на водата” и др.
мероприятия по
почистване на
населените места с,
ангажиране на
обществеността и
институциите

Община Ценово
Еколог
Училища
Детски градини
НПО и др.

постоянен

92 стр.

Общински
бюджет

Повишаване
на
мотивацията
на
населението
по репаване
на
проблемите
на околната
среда

Приложение 7
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Специфична цел 7: До края на периода на действие на програмата да се запази площта
на защитените територии на територията на общината, с цел опазване на природното
богатство
Индикатор:Запазване площта на защитените територии спрямо общата площ на
общината
Мярка
1
Мярка 1:
Съхраняване,
укрепване и
възстановяване на
екосистемите,
ключови
местообитания на
видове и на
генетичните им
ресурси в
защитените
територии.
Мярка 2:
Осигуряване на
условия за
устойчиво ползване
на биологичните
ресурси и на
ресурсите от
лечебни растения.

Мярка 3:
Информиране и
привличане на
обществеността за
опазване на
биоразнообразието

Дейност

Отговорна
институция

2
1.1. Изграждане и
поддържане на
инфаструктурата
към защитените
територии.

3
ДГС « Бяла»
Община Ценово

1.2. Мерки за
предотвратяване на
горски пожари ,
забрана за палене на
стърнища и гори
2.1. Теренни
проучвания за
капацитетните
възможности на
ресурсите от
лечебни растения в
общинския поземлен
фонд.
2.2. Изготвяне на
кадастър и
регистрационни
карти на лечебните
растения,
осигуряващи данни
за
местоположението,
границите,
размерите,
собственост на
находищата,
количествени запаси
и степен на ползване
на ресурсите им.
2.3. Осъществяване
на периодичен
контрол
регистрирани
билкозаготвителните
пунктове съобразно
изискванията на
Закона за лечебните
растения.
3.1. Поддържане на
база данни за
защитените
територии и обекти
на територията на
общината.

Срок за
изпълнение

Финансов
ресурс

4

5

Източници
на
финансира
не
6

-

-

постоянен

постоянен

Кмет на
общината,
ресорен зам. кмет
Еколог

2016-2020г.

Ресорен зам.
Кмет
Кметове по
населени места
Еколог

2016-2020г.

РИОСВ
Еколог

периодично

Еколог
РИОСВ Русе

постоянен

-

5 000лв.

5 000лв.

-

Общински
бюджет

Общински
бюджет

Резултат
7
Поддържане на
екосистемите и
опазване на
биоразнообразие
то

Създаване на
система за
оценка и
наблюдение на
лечебните
растения и
устойчивото им
използване

Общински
бюджет

-

Опазване на
биоразнообразие
то от
населението

93 стр.

и защитените
територии.

3.2. Разработване на
туристически пакет,
свързан с развитие
на екотуризъм
(информационен
център)

Община Ценово

2016-2020г.

94 стр.

Определя се
след
изготвяне на
идеен/работе
н проект

Фондове на ЕС
Общински
бюджет

Приложение 8
ШУМ
Специфична цел 8: До края на периода на действие на програмата да се ограничи
шумовото натоварване от стопански обекти и от транспорта с оглед намаляване
риска за здравето на хората
Индикатори:Показатели на шумово натоварване в ПДК
Мярка
1
Мярка 1:
Намаляване
шумовото
замърсяване в
населените
места от
стопански
обекти

Мярка 2:
Намаляване
шумовото
замърсяване
предизвикано
от
транспорта

Дейност
2
1.1.Разработване и
поддържане на
база - данни за
шумовото
замърсяване на
територията на
общината
1.2. Картотекиране
на т.нар. малки
обекти източници
на шум и контрол
над дейността им.
2.1. Оптимизиране
на транспортните
схеми - обходни
пътни отсечки,
пешеходни зони,
противо шумови
заграждения.

Отговорна
институцияк

Срок за
изпълнение

Финансов
ресурс

4

5

Източници
на
финансиране
6

-

-

3
РЗИ Русе
Еколог

2016-2020г.

7
Ограничаване на
шумовото
натоварвания

текущ

Кмет на
общината,
Ресорен зам. кмет
Еколог
КАТ

Резултат

2016-2020г.
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-

3 000лв.

-

Общински
бюджет

Намаляване нивото
на шума по пътя на
неговото
разпространение

Приложение 9: Раздел Лечебни растения
Виж: Раздел Лечебни растения

96 стр.

VI.СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ,ФИГУРИ И
ДИАГРАМИ
Наименование
Таблица 1 Размер и структура на земеделските земи в Община Ценово към
31.12.2013г.
Таблица 2Разпределение на земята по фондове в Община Ценово към 31.12.2013г.
Таблица 3Разпределение на земеделската земя по населени места към
31.12.2013г.
Таблица 4Разпределение на горския фонд по населени места в Община Ценово
към 31.12.2013г.
Таблица 5Население в Община Ценово и населените й места към 01.02.2011г.
Таблица 6Водоизточници и помпени станции в Община Ценово
Таблица 7Водоснабдителна мрежа в Община Ценово
Таблица 8Канализационна мрежа в Община Ценово
Таблица 9Стойности на нивата на шум в различните територии
Таблица 10Фирми, осигуряващи най-голяма заетост през 2013г.
Таблица 11Земи, според формата на собственост и стопанисване към 01.01.2013г.
Таблица 12Посевни площи, обем на производство и среден добив общо за
общината по групи култури за стопанската 2012/2013г.
Таблица 13Действащи масиви с трайни насаждения по населени места
Таблица 14Брой животновъдни ферми регистрирани по Закон за ветеринарната
дейност за едър рогат добитък
Таблица 15Горски фонд в общината към 31.12.2013г.
Таблица 16Пътна мрежа в Община Ценовo

стр.

Таблица 17Такса битови отпадъци 2011-2015г.
Таблица 18Приходи от такса битови отпадъци по групи потребители в Община
Ценово за периода 2010-2015г.
Таблица 19Разходи за управление на отпадъците в Община Ценово за периода
2010-2015г.
Таблица 20Натрупани отчисления
Таблица 21Среден процент събираемост и относителен дял на ТБО в собствените
приходи в общинския бюджет
Таблица 22Население в Община Ценово и населените й места към 01.02.2011г.
Таблица №23 Население по населени места и възраст към 01.02.2011г. в
навършени години
Фигура 1 Структура на законодателството на Европейския съюз
Фигура 2 Етапи на процеса на разработване и изпълнение на ОПООС
Фигура 3 SWOT таблица
Фигура 4 Разположение на Община Ценово спрямо територията на област Русе
Диаграма1 Процентно функционално разпределение на площите на общината по
видове територии
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28
29
29
30
31
40
40
41
53
60
61
62
62
63
65
68

71
71
72
73
74
74
6
16
22
26
28

VII. ЛИТЕРАТУРА
Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.;
Общинска програма за опазване на околната среда на Община Ценово 2007-2015г.;
Програма за управление на отпадъците на Община Ценово 2008-2013г.;
Методически указания на МОСВ за разработване на общински програми по
опазване на околната среда;
5. Указания на Регионален екологичен център за Централна и източна европа България за създаване на общински програми по опазване на околната среда;
6. Доклад за състоянието на околната среда през 2014г. на територията на РИОСВ
Русе;
7. Информация от Общинска служба „Земеделие“ с. Ценово;
8. Информация от Дирекция ”Бюро по труда” гр.Бяла;
9. Информация от Дирекция „Специализирана администрация” в Общинска
администрация Ценово;
10. Електронен сайт на Национален статистически институт:www.nsi.bg
11. Електронен сайт на Министерство на околната среда и водите:
www.moev.goverment.bg
12. Електронен сайт на Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bg
13. Електронен сайт на Регионална инспекция околна среда и води Русе:
www.riosv-ruse.org
14. Електронен сайт на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен:
www.bd-dunav.org/
1.
2.
3.
4.
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