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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата Програма за опазване на околната среда на община Никола Козлево за 

периода 2014-2020 г. (ПООС) е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 79, т. 1 от Закона 

за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 септември 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 

28.11.2014 г.). 

В Програмата са взети под внимание европейското и националното законодателство в 

областта на опазване на околната среда, Общинския план за развитие на община Никола Козлево 

2014-2020 г., Областната стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 г. и Регионален 

доклад за състоянието на околната среда за 2013 г. на РИОСВ-Шумен. Освен това при нейното 

изработване са взети под внимание основните стратегически документи на Европейския съюз и 

ООН, имащи отношение към устойчивата околна среда - Лисабонската стратегия за развитие на 

Европейския съюз, Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз, Стратегията за 

околна среда и тематичните стратегии към нея на Европейския съюз, най-новите политики на 

Европейската комисия в областта на околната среда и устойчивото развитие – законодателните 

пакети „Климат - енергетика” и „Устойчиво потребление и производство”, Целите на 

хилядолетието за развитие (ООН) и др. 

Въз основа на Програмата са определени стратегическата цел, специфичните цели и 

мерките за опазване на околната среда на община Никола Козлево за периода от 2014 до 2020 г. 

Към момента на разработване на ПООС в общината има приета и действаща Наредба за 

опазване на околната среда, приета с Решение № 63 / 16.05.2008 г., протокол № 5 на Общински 

съвет - Никола Козлево, която ще следва да се актуализира или се приеме нова наредба след 

приемане на ПООС и с оглед настъпилите след 2008 г. съществени промени в различни 

нормативни актове, свързани с политиките по околна среда и устойчиво развитие. 

 

1.1. Обхват на програмата 

Програмата за опазване на околната среда на община Никола Козлево обхваща всички 

дейности, които произтичат като задължение на общините в съответствие с нормативните 

документи по опазване на околната среда. 

Период на действие – ПООС се разработва за 7-годишен период, който съвпада с 

периода на действие на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. и подлежи на 

евентуална актуализация при всяка значима промяна на екологичното законодателство или в 

приоритетите на региона/общината. 

ПООС отговоря на нарастващата необходимост опазването и подобряването на качеството 

на околната среда да се разглежда като един от стълбовете на устойчивото развитие, съвместно с 
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икономическото и социалното развитие. Стратегията очертава цели и действия, насочени към 

опазването, възстановяването и възпроизводството на естествената околна среда, поддържането 

на разнообразието на живата природа, разумното използване на природните богатства и 

ресурсите на страната в контекста на устойчивото развитие. 

Програмата за опазване на околната среда се основава на концепцията, че 

предотвратяването на отрицателните изменения на екосистемите и нарушаването на 

техните функции в следствие на антропогенни въздействия е ключов фактор за постигане 

на глобалната цел на политиката по устойчиво развитие – подобряване на качеството на 

живот и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения посредством създаването на 

устойчиви общности, способни да управляват и използват ефективно ресурсите и да развиват 

екологичния и социалния потенциал на икономиката, както и да осигуряват просперитет, 

опазване на околната среда и социално сближаване. В този смисъл  ПООС цели не само по-

устойчива околна среда, но и по-добро качество на живот. 

 

1.2. Принципи 

Основните принципи, на които се основава настоящата ПООС са както следва: 

Устойчиво развитие 

Устойчивото развитие се дефинира като развитие, което “посреща потребностите на 

настоящото поколение, без да е в ущърб на възможността бъдещите поколения да посрещнат 

собствените си нужди”. То се постига посредством осъществяването на политики, при които се 

хармонизират и интегрират икономическото, социалното развитие и опазването на околната 

среда. Тази концепция предполага устойчив икономически ръст, намаляване на бедността, 

справедливо разпределение на националното богатство, подобряване на общественото здраве и 

качеството на живот, като същевременно се намалява замърсяването на околната среда, 

предотвратяват се бъдещи замърсявания и се съхранява биологичното разнообразие. 

Опазване на природните ресурси 

Постигането на целите на устойчивото развитие изисква съблюдаването на принципа за 

устойчиво използване на природните ресурси и принципа на заменяемост. Природните ресурси 

следва да се използват при условия и по начини, при които да се съхраняват екосистемите и 

присъщото им минерално, биологично и ландшафтно разнообразие. 

Моделите на потребление на възобновяеми ресурси следва да гарантират тяхното 

непрекъснато и ефективно обновяване, както и запазване и подобряване на качеството им. 

Невъзобновяемите ресурси следва да се използват рационално и разумно, включително и 

като бъдат налагани ограничения върху използването на стратегически и редки природни 

ресурси и тяхната замяна в потреблението с алтернативни ресурси и синтетични материали. 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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Принцип на превенцията и предпазливостта 

Необходимо е да се даде предимство на предотвратяването на замърсяванията за сметка 

на отстраняването на екологичните щети, причинени от тях. Дейности, които съгласно принципа 

на предпазливостта представляват потенциална заплаха за околната среда и човешкото здраве, 

следва да се избягват. 

Всяка една дейност трябва да се планира и осъществява така, че: 

 да причинява минимални изменения на околната среда; 

 да създава най-малък риск за околната среда и човешкото здраве; 

 да се редуцира до възможния минимум използването на суровини и енергия при 

производството, дистрибуцията и потреблението на стоки и материали; 

 да осигурява възможности за рециклиране, повторно използване и/или извличане на 

вторични суровини и енергия от отпадъците, генерирани от потреблението на продуктите; 

 да се предотвратяват и ограничават отрицателните ефекти върху околната среда още при 

източника на замърсяване. 

Принципът на предпазливостта се прилага посредством оценка на въздействието върху 

околната среда и използване на най-добрите налични технологии. Липсата на сигурни научни 

данни не следва да бъде възприемана като основание за непредприемане на мерки за 

предотвратяване на деградацията на околната среда в случаи на потенциални или съществуващи 

въздействия върху нея. 

Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и 

регионалните политики 

Според този принцип е необходимо изискванията за опазване на околната среда да бъдат 

интегрирани в секторните политики и в политиките на национално, регионално и местно 

равнище. 

Субсидиарност на политиките 

Този принцип се основава на децентрализиране на процеса на вземане на решения. 

Необходимо е все повече компетенции и отговорности да бъдат трансферирани в посока от 

централно към регионално и местно равнище. Органите на регионалното и местното управление 

са по-близо до проблемите и в някои случаи до правилните решения за справянето с тях. 

Замърсителят плаща за причинените вреди 

Замърсителят заплаща глоби и такси, ако извършваните от него дейности причиняват или 

могат да причинят натиск върху околната среда, или ако произвежда, използва или търгува със 

суровини, полуфабрикати и готови продукти, съдържащи материали, увреждащи околната среда. 

Замърсителят трябва да поеме екологичните разходи за предприемане на превантивни мерки, ако 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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в резултат на дейността му е възникнала непосредствена заплаха за екологични щети, както и за 

оздравителни мерки при настъпване на екологични щети. 

Прилагане на чисти технологии 

Необходимо е да се насърчава въвеждането на “чисти технологии” и постепенно да се 

преустановява използването на технологии, които причиняват вредни въздействия върху 

околната среда. Следва да се прилагат “най-добри налични техники” в индустрията и 

енергетиката по смисъла на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването, както и “добри земеделски практики” в селското стопанство, съгласно 

дефиницията на Организацията за прехрана и земеделие на ООН (FAO). 

Използване на икономически инструменти за опазване и подобряване състоянието на 

околната среда 

Икономическите инструменти, които се използват за целите на екологичната политика е 

необходимо да включват стимули за въвеждане на съобразени с опазването на околната среда 

технологии, иновации, дейности и практики, и да предвиждат постепенно премахване на 

субсидии, които подкрепят дейности, причиняващи вредни въздействия върху околната среда. 

Потребителят плаща 

Всеки, който ползва природни ресурси и услуги, следва да заплаща реалната цена за тях и 

да покрие разходите за възстановяването им. 

Споделена отговорност 

Всички страни, които носят отговорност за замърсяване на околната среда, трябва да 

участват в разрешаването на възникналите екологични проблеми. 

Достъп до информация за околната среда 

Компетентните органи следва да предоставят на обществеността информация за околната 

среда. Всеки има право на достъп до наличната информация за околна среда, без да е необходимо 

да доказва конкретен интерес. 

Участие на обществеността във вземането на решения и достъп до правосъдие по 

въпроси на околната среда 

На обществеността следва да бъде осигурена възможност да участва в процеса на 

вземането на решения за околната среда, както и да й бъде осигурен ефективен достъп до 

правосъдие по въпроси на околната среда. 

 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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1.3 Цели на програмата 

 

Програмата за опазване на околната среда си поставя няколко основни цели: 

 

 да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на 

община Никола Козлево, да установи причините и да предложи решения и действия за 

тяхното преодоляване; 

 да насърчи и обезпечи разумното използване на територията на общината за развитие на 

икономическия потенциал; 

 да открои приоритетите в разглежданата област; 

 да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и 

бизнеса на територията на общината за решаване на съществуващите проблеми; 

 да аргументира мерките и проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране; 

 да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги съсредоточи 

за решаване на най-приоритетните проблеми. 

 

ПООС е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана и/или 

променяна съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното 

законодателството и други фактори със стратегическо значение. Основният използван апарат в 

разработката е стратегическо планиране, почиващо на SWOT анализ. 

Програмата за опазване на околната среда прилага комплексна система от 

административни и икономически мерки за регулиране екологичното поведение на стопанските 

субекти и населението в общината. Програмата цели да формира правилно екологично поведение 

на населението, селскостопанските производители и стопанските субекти, да осигури разумен 

баланс между административните и пазарно-ориентираните икономически регулатори, като в 

максимална степен използва представения интегриран подход за координация и взаимодействие 

на структури, ресурси и усилия. 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://www.acso-bg.com/wp-content/uploads/2011/01/Fotolia_22622883_XS.jpg&imgrefurl=http://www.acso-bg.com/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8/&h=201&w=200&tbnid=fIMiugudDrhaHM:&zoom=1&docid=pjS82LuqQeLhpM&ei=vSwkVbHgFYThywOnnYHoDw&tbm=isch&ved=0CCMQMygBMAE
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2. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 

2.1. Териториално-административни характеристики 

Община Никола Козлево е разположена в централната част на Североизточна България, 

област Шумен и заема площ 264,3 km². Население – 6 620 по настоящ адрес (ГРАО, 2015-03-15)* 

с гъстота 25.05 човека на km² (при средна за областта 3.38). Надморска височина – 285 м. 

Общината се състои от 11 населени места, в т.ч. общинския център с. Никола Козлево - 

Векилски, Вълнари, Каравелово, Красен дол, Крива река, Пет могили, Ружица, Хърсово, Цани 

Гинчево и Църквица. Община Никола Козлево граничи на юг с община Нови Пазар, на запад – с 

община Каолиново, на североизток – с община Тервел и на юзоизток с община Вълчи Дол. 

 

2.2. Природо-географски характеристики 

2.2.1. Географско разположение 

Територията на община Никола Козлево се отличава с благоприятно географско 

положение, поради преминаване в близост на важни магистрали и пътища – магистрала „Хемус”, 

първокласен път Русе – Варна, който ще прерасне в международен път, свързващ Румъния с 

Турция, важните ж.п. линии София - Горна Оряховица – Варна, Русе – Каспичан – Варна.  

Релефът в община Никола Козлево е хълмист и платовиден – Лудогорско плато със 

стръмно спускащи се склонове. Платата са ограничени от дълбоко врязани речни долини, 

долинни разширения и хълмисти полета. За съвременния облик на релефа важно значение имат 

екзогенните морфологични процеси. Осезаема е и ролята на карстовите и свлачищните процеси и 

повърхностната ерозия. В тектонско отношение, частите от Дунавската равнина са формирани в 

обхвата на Мизийската плоча. По отношение на сеизмичната опасност, територията попада 

между земетръсните огнища в Северна България – Стражица и Шабла в сеизмичната зона от 7-ма 

степен. 

 

2.2.2. Климатични условия 

Климатът се оценява като умерено континентален. Основни фактори, обуславящи този 

тип климат, са разположението на общината в югоизточната част на Дунавската равнина и 

възможността за безпрепятствено нахлуване на северозападни, северни и североизточни 

въздушни маси. 

Сумата на годишните валежи средно за 20-годишен период е 607 л/м2, което гарантира 

сравнително добра водообезпеченост на растенията, отглеждани в района. Около 43-44% от 

годишните валежи падат през периода на активната вегетация на зимните и пролетни зърнено-

житни култури (263,2 л), през периода на активната вегетация на пролетните окопни култури 

(IV–IX) падат около 60% от годишните валежи (360,5 л), което гарантира успешното им 

отглеждане. 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9E%D0%9D
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%29
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Температурните условия в района са сравнително добри за отглеждане на голям брой 

традиционни за страната ни земеделски култури. Средната денонощна температура на въздуха е 

9,7 С. Няма промяна в температурните условия през периода на активна вегетация на зимните и 

пролетни зърнено-житни култури, както и на пролетните окопни култури. През последните 20 г. 

се запазва и относителната влажност на атмосферния въздух на 78,0%, както средно за годината, 

така и за периодите на активна вегетация, особено силно изразено през периода IV–IX – от 

74,0%. 

Особеностите на климата и геоложката основа определят смесеното - дъждовно-снежно и 

карстово подхранване на реките в областта, както и относителната бедност на повърхностно 

течащите води. Модулът на оттока на територията на общината е един от най-ниските за 

страната. Той се колебае от 0,5 до 8-10 l/s/km2 и се обуславя както от неголемите суми на 

валежите, така и от водопропускливата льосова и карбонатна основа и значителното изпарение. 

Подземните води са формирани в резултат на разнообразието от физикогеографски и геоложки 

условия, с които се характеризира територията на областта. Те обуславят формирането на 

различни по тип и характер подземни води – грунтови, карстови и пукнатинни. Преобладаващият 

карстов режим на подхранване обхваща северните части. Речната мрежа е рядка и често е 

представена от суходолия. Голяма част от валежните води се губят в пукнатините на карстовия 

терен. От реките се откроява р. Хърсовска и 3 по-малки рекички. На територията на общината се 

намират язовирите „Каравелово”, „Вълнари”, „Хърсово” и „Баш Пунер”. Най-значителните 

карстови извори са Синивирските, Капуновските, изворите северно от Каолиново и Войвода. 

 

2.2.3. Почвени условия 

Землището на с. Никола Козлево е разположено върху 158 845 дка земя, от които 131 948 

дка ниви, съставляващи 91.7% от общо 143 891 дка обработваема земя. Ливадите и пасищата са 

15 397 дка или 9.7% от общата стопанисвана земя. 

В района са разпространени преди всичко сиви горски почви, с отсъствие или слаба 

степен на ерозия. Голямо разпространение имат тъмносивите горски почви, при които липсват 

ерозионни процеси. По-слабо разпространени са излужения чернозем с липсваща или слабо 

проявена ерозия, силно излужения чернозем със слаба ерозия, карбонатен чернозем със слаба 

ерозия и алувиално-делувиалните ливадни почви. В района на Никола Козлево са разпространени 

предимно средно мощни почвени типове от 55 до 110 см почвен хоризонт с не особено мощен 

хумусен хоризонт (от 22 до 35 см), с изключение на алувиално-делувиалните ливадни почви с 

120 см хумусен хоризонт от общо 150 см общ почвен хоризонт. 

Почвената реакция е различна за отделните почвени видове и варира от рН 4,3 – 4,4 за 

сивите горски почви до рН 6,6 – 6,8 за алувиално-ливадните и карбонатни черноземи. Като цяло, 
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хумусното съдържание е ниско и варира от 1,9-2,0% за сивите горски почви до 2,5% за 

алувиално-делувиалните ливадни почви. Почвеният вид карбонатен чернозем, слабо ерозирал, се 

характеризира с 30 см мощност на хумусния хоризонт, 47% съдържание на физична глина, 

почвена реакция, близка до неутралната рН 6,8 и съдържание на хумус 2,2%. Тези свойства 

предопределят успешното отглеждане на зърнено-житни култури, технически култури, 

зеленчуци, многогодишни бобови култури, овощни насаждения – ябълки и череши, лозя.  

Излужените черноземи с липсваща или слаба ерозия са с мощност на хумусния хоризонт 

35 см от общата 85-100 см мощност на почвата. Тъмносивите горски почви не се различават от 

излужения чернозем по мощност на хумусния хоризонт и съдържание на физична глина. Сивите 

горски почви в зависимост от степента на ерозия се различават, както по отношение на 

мощността на хумусния хоризонт (20 – 30 см) от общата почвена мощност (65 – 110 см), така и 

по съдържание на физична глина. Те са благоприятни за отглеждане на традиционни земеделски 

култури. Алувиално-девиалните ливадни почви, с много мощен хумусен хоризонт (120 см) в 

сравнение с общата мощност на почвата (150 см) и особено с останалите почвени видове, 

предлагат на растенията почти нормална почвена реакция рН 6,6 и по-високо хумусно 

съдържание 2,5%. Тези почви са с еднакво съдържание на физична глина 37,0% в горния 

коренообитаем слой и в подгорницата. Притежават много добра пригодност за отглеждане на 

земеделски култури. Плитките черноземи с висока степен на ерозия са без стопанско значение за 

района, тъй като са с изключително малка мощност на хумусния хоризонт и с много ниско 

хумусно съдържание - 1,5%. 

Основни полезни изкопаеми са нерудните, свързани предимно с широкото 

разпространение на глинести материали (каолинови глини), пясъчници, варовици, мергели и 

кремъци. 

 

2.2.4. Водни ресурси 

Особеностите на климата и геоложката основа определят смесеното дъждовно-снежно и 

карстово подхранване на реките в областта, както и относителната бедност на повърхностно 

течащите води. Модулът на оттока на територията на общината е един от най-ниските за 

страната. Той се колебае от 0,5 до 8-10 l/s/km2 и се обуславя както от неголемите суми на 

валежите, така и от водопропускливата льосова и карбонатна основа и значителното изпарение. 

Подземните води са формирани в резултат на разнообразието от физикогеографски и 

геоложки условия, с които се характеризира територията на областта. Те обуславят формирането 

на различни по тип и характер подземни води – грунтови, карстови и пукнатинни. 

Минерализация на подземните води е от типа хидрокарбонатно-сулфатен в южните части 

и хидрокарбонатно-хлориден тип в северните части на областта. 
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Преобладаващият карстов режим на подхранване обхваща северните части. Речната 

мрежа е рядка и често е представена от суходолия. Голяма част от валежните води се губят в 

пукнатините на карстовия терен. От реките се откроява р. Хърсовска и 3 по-малки рекички. На 

територията на общината се намират язовирите „Каравелово”, „Вълнари”, „Хърсово” и „Баш 

Пунер”. 

 

2.2.5. Животински свят 

Животинският свят показва разнообразие най-вече по отношение на бозайниците и липса 

на такова по отношение на птиците, земноводните и влечугите. Най-разпространени са дивите 

свине, но се срещат и типични степни бозайници като пор, европейски лалугер, хомяк, заек, 

таралеж. От малките бозайници най-разпространени са гризачите. Птичото разнообразие се 

представя от посевна врана, сива яребица, пъдпъдък, а край водните обекти се срещат малката и 

обикновената дропла.  

 

2.2.6. Растителен свят 

Лесостепната зона включва територията на Лудогорието в рамките на общината. Основни 

горски видове са няколко вида дъб – бял, червен, черен; бряст; ясен; клен; липа; топола; акация; 

люляк; дива черница; дива круша и габър. От изкуствено създадените чрез залесяване са: зимен 

дъб, сребриста липа, черен дъб. От храстите най-често се срещат глог, трънка, шипка, смрадлика, 

къпина и люляк. Тревната покривка е сравнително бедна, представена най-много от житни треви, 

папрат, детелина, ягода, къпина, коприва, млечка, живовляк, лепка и др.  

Горският фонд е 85 000 дка широколистна гора, която се използва за дърводобив. В 

северна посока се наблюдава преход от горска растителност в лесостепна и увеличаване на 

тревните видове като овча владика, кьолерия, черна и бяла садина, ливадина, божур, перуника, 

каоло. 

 

2.2.7. Защитена местност 

В землището на с. Хърсово на площ 31,8 ха. се намира защитената местност „Чибуклията” 

(ДР № 400094, Заповед № 333/16.05.1991 г. на МОСВ), която представлява вековна церова гора, в 

която се среща и единично представителство на дървесния вид благун. Защитената местност е 

отдалечена от населените места и е трудно достъпна за туризъм. 

 

2.3. Социално-демографска характеристика 

2.3.1. Население на общината - динамика 

Община Никола Козлево е с общо население от последното преброяване (на 01.01.2011 г.) 

6100 души (3,39% от това на областта). При площ 264.3 км2 това прави гъстота на населението 23 
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човека на кв. км. 

Таблица 1 Население 

Население 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Област Шумен 189716 187476 185108 183090 180710 179902 178892 178061 

Община Никола 

Козлево 6164 6148 6137 6129 6113 6100 6086 6085 

Източник: НСИ 

Данните за изменението на населението на общината показват, че намалява абсолютната 

численост от 6 164 за 2006 г. на 6 085 през 2013 г. Същата тенденция се очертава за общинския 

център Никола Козлево, а за селата темпа на намаление е още по-голям. 

 

2.3.2. Разпредеделение на населението 
 

Таблица 2 Население по пол – под, в и над трудоспособна възраст за община Н. Козлево 

Показатели 2010 2011 2012 2013 

Население - общо 6344 6130 6104 6093 

мъже 3148 3072 3054 3055 

жени 3196 3058 3050 3038 

Под трудоспособна възраст 1320 1295 1292 1302 

мъже 663 652 648 653 

жени 657 643 644 649 

В трудоспособна възраст 3842 3669 3659 3670 

мъже 2035 1981 1987 1997 

жени 1807 1688 1672 1673 

Над трудоспособна възраст 1182 1166 1153 1121 

мъже 450 439 419 405 

жени 732 727 734 716 

Източник: НСИ 

Фигура 1 Население по пол – под, в и над трудоспособна възраст за община Н. Козлево 

 
Източник: НСИ 
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2.3.3. Естествен и механичен прираст 

Таблица 3 Естествено движение на населението по области, общини и пол 

Година Населено място 
Живородени Умрели Естествен прираст 

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

2004 

Общо за страната 69886 36026 33860 110110 59256 50854 -40224 -23230 -16994 

Област Шумен 1903 1020 883 2679 1455 1224 -776 -435 -341 

Никола Козлево 109 52 57 101 55 46 8 -3 11 

2005 

Общо за страната 71075 36478 34597 113374 60761 52613 -42299 -24283 -18016 

Област Шумен 1895 971 924 2876 1568 1308 -981 -597 -384 

Никола Козлево 76 42 34 112 64 48 -36 -22 -14 

2006 

Общо за страната 73978 38108 35870 113438 60503 52935 -39460 -22395 -17065 

Област Шумен 1984 1025 959 2859 1522 1337 -875 -497 -378 

Никола Козлево 98 63 35 91 52 39 7 11 -4 

2007 

Общо за страната 75349 38822 36527 113004 59823 53181 -37655 -21001 -16654 

Област Шумен 2081 1083 998 2849 1469 1380 -768 -386 -382 

Никола Козлево 103 50 53 117 66 51 -14 -16 2 

2008 

Общо за страната 77712 39986 37726 110523 58303 52220 -32811 -18317 -14494 

Област Шумен 2106 1085 1021 2900 1517 1383 -794 -432 -362 

Никола Козлево 74 35 39 92 46 46 -18 -11 -7 

2009 

Общо за страната 80956 41312 39644 108068 56849 51219 -27112 -15537 -11575 

Област Шумен 2084 1072 1012 2669 1395 1274 -585 -323 -262 

Никола Козлево 92 43 49 94 51 43 -2 -8 6 

2010 

Общо за страната 75513 38836 36677 110165 57641 52524 -34652 -18805 -15847 

Област Шумен 1916 956 960 2806 1463 1343 -890 -507 -383 

Никола Козлево 72 28 44 96 44 52 -24 -16 -8 

2011 

Общо за страната 70846 36533 34313 108258 56634 51624 -37412 -20101 -17311 

Област Шумен 1832 961 871 2694 1438 1256 -862 -477 -385 

Никола Козлево 85 39 46 92 52 40 -7 -13 6 

2012 

Общо за страната 69121 35662 33459 109281 56702 52579 -40160 -21040 -19120 

Област Шумен 1777 951 826 2787 1474 1313 -1010 -523 -487 

Никола Козлево 85 47 38 98 61 37 -13 -14 1 

2013 

Общо за страната 66578 34044 32534 104345 54827 49518 -37767 -20783 -16984 

Област Шумен 1781 891 890 2612 1389 1223 -831 -498 -333 

Никола Козлево 76 39 37 75 40 35 1 -1 2 

Източник: НСИ
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Таблица 4 Механично движение на населението през 2013 г. 

Области Заселени Изселени Механичен прираст 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

България 104948 49568 55380 106056 48913 57143 -1108 655 -1763 

Област Шумен 2581 1158 1423 2503 1062 1441 78 96 -18 

Община Никола 

Козлево 93 44 49 105 42 63 -12 2 -14 

Източник: НСИ 

 

 

2.3.4. Възрастови групи на населението 

Таблица 5 Население по възрастови групи 

Населени 

места 

Възрастови групи (в навършени години) 

Общо 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

ОБЩИНА 

НИКОЛА 

КОЗЛЕВО 6100 403 426 365 437 427 406 410 391 375 387 398 401 382 313 238 187 98 56 

с. Векилски 78 - 1 - - - - 3 5 1 5 - 3 5 14 16 13 6 6 

с. Вълнари 1549 97 105 94 116 102 110 126 106 115 100 106 107 90 78 47 26 14 10 

с. Каравелово 318 13 23 15 18 18 16 21 26 17 16 23 30 24 22 7 18 8 3 

с. Красен дол 131 11 13 7 - 7 13 11 5 6 14 5 7 4 6 5 9 4 4 

с. Крива река 495 42 50 30 46 45 34 24 29 30 42 29 15 26 15 14 16 6 2 

с. Никола 

Козлево 802 61 80 54 55 57 56 52 56 45 46 56 53 40 32 25 16 13 5 

с. Пет могили 1133 84 59 73 92 82 76 80 74 67 68 77 60 57 52 58 40 22 12 

с. Ружица 315 20 11 13 25 21 17 23 18 26 20 29 17 27 20 13 8 3 4 

с. Хърсово 307 13 13 14 18 14 14 16 28 21 14 21 28 34 19 13 18 5 4 

с. Цани 

Гинчево 355 14 17 22 26 31 24 15 13 17 20 19 39 38 18 20 9 12 1 

с. Църквица 617 48 54 43 41 50 46 39 31 30 42 33 42 37 37 20 14 5 5 

Източник: ОПР 2014-2020, Никола Козлево 
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Основните демографски процеси за периода 2001-2013 г. показват също негативни тенденции. Например, ражданията в общината от 109 

през 2004 г. намаляват на 76 през 2013 г. При умиранията се очертава тенденция на превишение на ражданията, което води до макар и малък, но 

постоянен отрицателен естествен прираст, като само за последните няколко години той е почти нулев. 

 

2.3.5. Прогноза за брой на населението в средносрочен и дългосрочен аспект 
 

Таблица 6 Средна продължителност на живота на населението за област Шумен по пол 

Област 
2006 - 2008 2007 - 2009 2008 - 2010 2009 - 2011 2010 - 2012 2011 - 2013 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Шумен 71.69 68.41 75.06 72.07 68.69 75.54 72.55 69.18 75.98 72.61 69.31 76.01 72.50 68.93 75.99 72.70 69.41 76.12 

Източник: НСИ 

 

Таблица 7 Прогноза за населението на област Шумен 

Област/ 

Пол 

I вариант (при хипотеза за конвергентност)1 

Години 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

Шумен 176471 171995 167002 161619 156047 150481 144967 139450 133864 128175 122538 117137 

Мъже 86318 84160 81834 79382 76850 74347 71831 69252 66590 63877 61224 58733 

Жени 90153 87835 85168 82237 79197 76134 73136 70198 67274 64298 61314 58404 

Източник: НСИ 
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Фигура 2 Прогноза за населението за България и Шумен, и по пол 

 

Източник: НСИ 

Таблица 8 Прогноза за населението на община Никола Козлево 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Никола 

Козлево 
6617 6620 6630 6635 6640 6645 6650 

Източник: ОПР 2014-2020, Никола Козлево 

Таблица 9 Коефициент на възрастова зависимост за област 

Шумен по пол в перспектива до 2070 г. в проценти 
 

Области/ 

Пол 

I вариант (при хипотеза за конвергентност)1 

Година 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

България 52.29 56.45 58.17 59.03 61.12 65.82 71.66 76.39 81.33 80.63 77.50 75.89 

Шумен 52.28 56.14 59.35 61.41 64.76 70.73 76.52 81.23 86.57 88.71 86.43 85.38 

Мъже 46.28 49.62 52.53 54.67 58.39 64.16 69.67 73.98 78.55 80.39 78.64 77.97 

Жени 58.51 62.94 66.50 68.50 71.46 77.68 83.80 88.99 95.25 97.77 94.93 93.47 
1 I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за 

демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. 

Източник: НСИ 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020 Г. 

 

 22 

 

2.3.6. Доходи и заетост на населението в общината 

Таблица 10 Доходи на населинието в България 

Източници на 

доходи 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Средно на домакинство - левове 

Общо 6356 6577 7140 8429 9297 9550 9427 9629 10752 12086 

Общ доход 5925 6158 6657 7818 8686 9122 9023 9251 10244 11420 

Работна заплата 2382 2685 3061 3732 4505 4762 4592 4793 5399 6067 

Извънработната 

заплата 232 252 269 364 436 387 202 127 272 438 

От предприемачество 233 277 324 428 441 434 430 590 652 650 

От собственост 43 46 45 76 77 59 69 61 96 124 

Обезщетения за 

безработни 27 24 24 24 17 50 57 65 67 76 

Пенсии 1312 1366 1507 1724 2011 2519 2791 2789 2730 2915 

Семейни добавки за 

деца 39 47 45 42 57 84 81 78 84 85 

Други социални 

помощи 93 119 131 191 266 164 162 158 190 180 

От домашно 

стопанство 958 827 670 624 337 283 185 162 177 183 

От продажба на 

имущество 28 36 107 126 88 12 37 10 37 76 

Други приходи 578 479 474 487 452 368 418 419 539 628 

Приходи от 

спестявания 216 221 251 321 320 276 310 277 365 365 

Взети заеми и 

кредити 206 190 221 275 276 142 88 93 137 292 

Върнати заеми 9 8 11 15 15 11 6 8 6 8 

Средно на лице - левове 

Общо 2466 2579 2851 3347 3748 3867 3812 3937 4541 5094 

Общ доход 2298 2415 2659 3105 3502 3693 3648 3782 4327 4814 

Работна заплата 924 1053 1222 1482 1816 1928 1857 1960 2281 2557 

Извънработната 

заплата 90 99 107 144 176 156 82 52 115 185 

От предприемачество 90 109 129 170 178 176 174 241 275 274 
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От собственост 17 18 18 30 31 24 28 25 41 52 

Обезщетения за 

безработни 10 9 10 9 7 20 23 27 29 32 

Пенсии 509 536 602 685 811 1020 1128 1140 1153 1229 

Семейни добавки за 

деца 15 18 18 17 23 34 33 32 35 36 

Други социални 

помощи 36 47 52 76 107 66 66 65 80 76 

От домашно 

стопанство 372 324 267 248 136 115 75 66 75 77 

От продажба на 

имущество 11 14 43 50 36 5 15 4 16 32 

Други приходи 224 188 191 194 182 149 169 171 228 265 

Приходи от 

спестявания 84 87 100 127 129 112 125 113 154 154 

Взети заеми и 

кредити 80 74 88 109 111 57 35 38 58 123 

Върнати заеми 4 3 4 6 6 4 3 3 2 3 

Източник: НСИ 

През 2013 г. Шуменска област е слязла с едно място назад в националната класация по доход на домакинство. Данните са изнесени на 

пресконференция на Териториално статистическо бюро Шумен.  През 2013 г. шуменецът е получавал 4333 лв, което е с 481 лв по-малко от 

средното за страната. Основният източник на доход е бил от заплата. В номинално изражение доходът на домакинствата от работна заплата в 

област Шумен е намалял, а в страната се е увеличил. През 2013 г. домакинствата от областта са разполагали средно на лице с 1 978 лв, получени от 

работна заплата, докато през 2012 г. тези средства са възлизали на 2 061 лв, т.е. доходът от работна заплата е намалял с 4%. През 2012 г. по среден 

доход на лице от домакинство областта е била на 11-то място, а през 2013 г. - на 12-то. Тревожен факт за областта е също, че само за една година 

разходите за здравеопазване са скочили с цели 22,6%. Пенсиите формират 29.2% от общия доход средно на лице в областта. Делът на разходите за 

свободно време и култура е паднал до 2,6% от общите разходи. В абсолютни стойности това означава, че шуменецът през 2013 г. е дал за това 101 

лева - точно два пъти по-малко от средните 202 лв за страната. 

(Източник: http://shum.bg/index.php?item=108651&start=36&PHPSESSID=06m88mb2l07r7glt4boulncbj0# ) 
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Таблица 11 Средна брутна годишна заплата в област Шумен 

 

Средна брутна годишна заплата 

2010 2011 2012 

Област Шумен 6214.0 6499.0 7068.0 

Източник: ТСБ, Шумен 

Фигура 3 Средна годишна заплата на наетите лица по икономически дейности в област 

Шумен (за 2011 и 2012 г.) 

 
Източник: ТСБ, Шумен 

Данните за регистрираните безработни по населени места в общината към 01.02.2014 г. 

показват, че най-много са безработните в с. Вълнари – 413 души, следвани от селата: Пет могили 

- 241; Църквица – 163; Никола Козлево – 143; Ружица – 70; Крива река и Цани Гинчево – 91; 

Хърсово – 48; Каравелово – 42; Красен дол – 17 и Векилски – 6.  

Завършили висше образование са 156 души, средно – 1 113, основно – 2 293, начално – 1 

133, незавършено начално – 554, а непосещавали никога училище – 255. Заетите и наетите в 

общината за периода 2007-2010 г. могат да се проследят от таблица12: 

Таблица12 Заети и наети лица в община Никола Козлево 

Година Заети Наети Общо 

2007 250 197 447 

2008 168 103 271 

2009 217 149 366 

2010 228 151 379 

2011 247 171 418 
Източник: ОПР 2014-2020, Никола Козлево 
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Фигура 4 Заети и наети лица в община Никола Козлево 

 

Източник: ОПР 2014-2020, Никола Козлево 

Фигура 5 Коефициент на заетост и безработица на населението на 15-64 навършени години 

в област Шумен 

 
Източник: ТСБ, Шумен 

 

Таблица 13 Наети лица по трудово или служебно правоотношение 

Област Шумен 

(Среден годишен брой) 

Икономически дейности 

Наети лица по трудово или служебно 

правоотношение 

2010 2011 2012 

Общо за областта 41931 42595 42405 

По икономически дейности   

Селско, горско и рибно стопанство 2813 2830 2866 

Добивна промишленост .. 41 .. 

Преработваща промишленост 11612 12300 11904 

Производство и разпределение на електрическа 

и топлоенергия и газ 
.. 274 .. 
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Дейности, свързани с води; управление на 

отпадъци и възстановяване 
917 1094 1079 

Строителство 2335 2083 2116 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 6326 6061 6132 

Транспорт, складиране и пощи 1867 1971 1910 

Хотелиерство и ресторантьорство 1175 1196 1174 

Информационни и далекосъобщителни услуги 238 243 247 

Финансови и застрахователни дейности 455 432 442 

Операции с недвижими имоти 300 311 297 

Професионални дейности и научни изследвания 521 503 515 

Административни и спомагателни дейности 1852 2167 2626 

Държавно управление 2497 2431 2315 

Образование 4646 4541 4419 

Хуманно здравеопазване и социална работа 3162 3222 3164 

Култура, спорт и развлечения 367 353 367 

Други дейности 514 542 508 

".." - Конфиденциални данни. 
  

Източник: НСИ 

 

Статистическите данни показват след 2008 г. тенденция на слабо нарастване на заетите и 

наетите лица общо за периода, която положителна тенденция трябва да продължи с ускорени 

темпове и през плановия период 2014-2020 година. 

Заетите лица в нефинансовите предприятия в община Никола Козлево през 2011 г. са 247 

души, като в предприятия до 9 работници са заети 132 души, а в предприятия от 10 до 49 – 115 

души. В общината няма предприятия, в които да работят над 50 и повече лица. 

Таблица 14 Основни показатели за област Шумен 

ОБЛАСТ ШУМЕН 

Показатели 
Години 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Население към 31.12. - 

общо (брой) 
195 479 194 090 192 203 179 668 178 814 178 061 

2 
Население към 31.12. - 

мъже (брой) 
94 775 94 137 93 240 87 956 87 512 87 110 

3 
Население към 31.12. - 

жени (брой) 
100 704 99 953 98 963 91 712 91 302 90 951 

4 

Коефициент на естествен 

прираст (на 1 000 души от 

населението) - ‰ 

-4.1 -3 -4.6 -4.8 -5.6 -4.6 

5 

Коефициент на детска 

смъртност (на 1 000 

живородени деца) - ‰ 

15.2 11.5 16.2 12 10.1 12.9 

6 

Коефициент на 

смъртност - общо (на 1 000 

души от населението) - ‰ 

14.8 13.7 14.5 15 15.5 14.6 

7 

Коефициент на 

смъртност - мъже (на 1 000 

души от населението) - ‰ 

16 14.8 15.6 16.3 16.8 15.9 
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8 

Коефициент на 

смъртност - жени (на 1 000 

души от населението) - ‰ 

13.7 12.7 13.5 13.7 14.3 13.4 

9 

Среден списъчен брой на 

наети лица по трудово и 

служебно правоотношение 

(брой) 

49 775 45 653 41 931 42 595 42 405 42 617 

10 

Средна годишна работна 

заплата на наетите лица по 

трудово и служебно 

правоотношение (лв.) 

5 357 5 803 6 214 6 499 7 068 7 405 

11 

Коефициент на 

икономическа активност - 

15 - 64 навършени години 

(%) 

68 66.6 70.5 73.9 75 74.7 

12 

Коефициент на заетост - 

15 - 64 навършени години 

(%) 

56.5 51 50.1 53.9 54.9 55.1 

13 
Коефициент на 

безработица (%) 
16.7 23.1 28.8 26.8 26.6 26 

14 

Регистрирани в бюрата по 

труда безработни лица към 

31.12. (брой) 

10 728 13 631 13 774 13 276 13 189 14 354 

15 

Относителен дял на 

населениeто на възраст 

между 25 и 64 навършени 

години с висше 

образование (%) 

18.2 18.7 18.8 20.4 20.7 21.3 

16 

Относителен дял на 

населението на възраст 

между 25 и 64 навършени 

години със средно 

образование (%) 

45.5 45.5 47.2 50 49 49.4 

17 

Относителен дял на 

населението на възраст 

между 25 и 64 навършени 

години с основно и по-

ниско образование (%) 

36.3 35.8 33.9 29.6 30.3 29.3 

18 
Болнични заведения към 

31.12. (брой) 
7 7 7 7 5 6 

19 

Легла в болничните 

заведения към 31.12. 

(брой) 

922 932 857 834 752 846 

20 

Лекари в лечебните и 

здравните заведения на 10 

000 души от населението 

(брой) 

28.8 29.6 30.5 30.9 30.4 29.6 

21 

Чуждестранни преки 

инвестиции в 

нефинансовите 

предприятия с натрупване 

към 31.12. (хил. щатски 

долари - до 2006 г. - вкл./ 

хил.еврo - след 2007 г.) 

157 939.2 95 689.7 88 626.8 91 091.6 105 668.7 108 596.0 
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22 
Разходи за придобиване на 

ДМА (хил.лв) 1) 
283 772 183 519 151 748 192 565 256 016 237 943 

23 Оборот (хил. лв.) * 2 583 691 2 085 872 2 366 203 2 730 083 2 886 624 3 120 763 

24 
Произведена продукция 

(хил. лв.) * 
1 784 327 1 353 320 1 538 716 1 816 335 1 911 671 2 076 530 

25 

Добавена стойност по 

факторни разходи (хил. 

лв.)  

493 622 409 755 436 842 504 868 521 040 584 861 

26 

Относителен дял на 

предприятията с до 9 заети 

лица в общия брой 

предприятия за областта 

(%) 

90.3 91.5 91.8 91.4 92 92.1 

27 

Относителен дял на 

предприятията с 10-49 

заети лица в общия брой 

предприятия за областта 

(%) 

7.7 6.9 6.7 7.1 6.4 6.4 

28 

Относителен дял на 

предприятията с 50-249 

заети лица в общия брой 

предприятия за областта 

(%) 

1.7 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2 

29 

Относителен дял на 

предприятията с повече от 

250 заети лица в общия 

брой предприятия за 

областта (%) 

0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 

30 
Дължина на 

aвтомагистралите (км) 
26 26 26 26 26 33 

31 

Дължина на 

първокласните пътища 

(км) 

188 188 188 188 188 188 

32 
Дължина на второкласните 

пътища (км) 
77 77 77 77 77 78 

33 
Дължина на третокласните 

пътища (км) 
315 315 315 315 315 315 

34 
Дължина на 

железопътните линии (км) 
166 166 156 156 156 155 

35 

Разходи за 

научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД) 

(хил.лв) 

2 500 3 681 1 928 1 704 .. .. 

36 

Персонал, зает с 

научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД) 

(брой) 

318 567 546 447 555 491 

37 

Относителен дял на 

домакинствата с достъп до 

интернет (%) 

27.4 34.7 25.2 33.7 44.7 49.8 
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38 

Относителен дял на лицата 

на възраст между 16 и 74 

години, използващи 

регулярно интернет (%) 

29 47.8 39.2 32.7 41.5 52.2 

39 Жилищни сгради (брой) 56 624 56 663 56 676 53 215 53 240 53 261 

40 Жилища (брой) 91 187 91 407 91 457 88 644 88 733 88 794 

41 
Средства за подслон 

(брой) 
61 40 36 37 38 47 

42 
Реализирани нощувки - 

общо (брой) 
53 601 41 904 37 468 54 608 64 047 74 327 

1) Вкл. закупуване на земя. 

* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови 

предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ. 

.. Конфиденциални данни 

- Няма случай 

12.01.2015 

Източник: ОПР 2014-2020, Никола Козлево 

 

2.4. Икономически показатели 

2.4.1. Състояние на основните икономически сектори 

През последните години 2005-2012 г., за разлика от много други общини в страната, в 

община Никола Козлево се отбелязват положителни тенденции в икономическото развитие. 

Статистическите данни показват (вж. таблица 15), че расте общият стойностен обем на 

произведената продукция от 4 963 хил. лв. на 10 843 хил. лв. Същата тенденция наблюдаваме и 

при приходите от обичайните дейности, където нарастването е близо 5 пъти. Ръст отбелязват и 

нетните приходи (от 6 293 хил. лв. те нарастват на 29 894 хил. лв.). Печалбите на фирмите 

нарастват от 604 хил. лв. на 2 124 хил. лв. Положителна тенденция бележи инвестирането на 

фирмите в общината – разходите за дълготрайни материални активи нарастват от 5 165 хил. лв. 

през 2009 г. на 11 357 хил. лв. през 2011 г. Нараства броят на наетите лица (макар и слабо) и 

броят на заетите в стопанството на общината. Броят на фирмите (в т.ч. и кооперациите) също 

бележат растеж – от 57 през 2005 г. на 80 през 2012 г. Специфично за общината е, че 75 от 

фирмите са микрофирми, в които работят до 9 лица, а тези с от 9 до 49 заети са само 5. Все още 

няма разкрити големи предприятия, с които рязко да нарасне броя на заетите лица. 

Таблица 15 Основни икономически показатели в предприятията от нефинансовия сектор 

на община Никола Козлево за периода 2005-2012 г. 

Основни показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Брой предприятия 57 52 60 70 73 85 84 80 

Произведена продукция 4963 6305 7636 4268 6195 7390 10073 10843 

Приходи от дейността – хил.лв 6476 10481 11888 19273 20667 23610 33367 41688 

Нетни приходи – хил.лв 6293 10316 10888 12571 14588 17877 23903 29894 

Разходи за дейността – хил.лв 5852 10288 11772 17764 19455 22509 30732 - 

Печалба – хил.лв 604 254 701 1482 1317 1113 2461 2124 

Загуба – хил.лв 37 94 - 33 - 83 24 - 
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Заети лица – брой 202 221 250 168 217 228 247 264 

Наети лица – брой 155 178 197 103 149 151 171 - 

Разходи за възнаграждения – хил.лв 363 499 636 507 922 963 1072 - 

ДМА - хил.лв. 5156 7307 8062 6028 7521 9970 11357 - 

Източник: ТСБ, Шумен 

 

Най-много фирми развиват дейност в сектора на търговията, ремонта на автомобили и 

мотоциклети (за 2012 г. са общо 34 и произвеждат 16,15% от общо произведената продукция). На 

второ място по брой на предприятията са тези от сектора на селското, горско и рибно стопанство 

– 31 за 2012 г. Трябва да подчертаем, обаче, че те са на първо място по произведена обща 

продукция – 62,52% и на този етап определят облика на стопанството на общината. Третият 

сектор както по брой, така и по произведена продукция (услуги) е транспорта, складирането и 

пощите. Той се представлява от 5 предприятия през 2012 г. и произвежда 4,46% от общата 

продукция на общината. На последно място е сектора на хуманното здравеопазване и социалната 

работа, който се представлява с 3 практики за първична медицинска помощ и през 2012 г. е 

доставил услуги на населението на общината за 126 хил. лв. или 1,16% от общия обем на 

произведената продукция. 

Таблица 16 Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за периода 

2010-2013 г. по сектори на стопанството 

Икономически 

дейности 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Предпр

иятия 

бр. 

Произведе

на 

продукция 

хил.лв 

Предпр

иятия 

бр. 

Произвед

ена 

продукци

я хил.лв. 

Предпр

иятия 

бр. 

Произвед

ена 

продукци

я хил.лв. 

Предпр

иятия 

бр. 

Произвед

ена 

продукци

я хил.лв. 

Област Шумен 6648 1538716 - 1816335 - 1911671   

Община Никола 

Козлево 
85 7390 84 10073 80 10843 88 9937 

Селско, горско и 

рибно стопанство 
22 4888 24 6982 31 6778 33 6440 

Добивна 

промишленост 
- - - - - -   

Преработваща 

промишленост 
- - - - - -   

Производство и 

разпределение на 

електрическа и 

топлинна енергия 

и на газообразни 

горива 

- - - - - -   

Доставяне на 

води, 

канализационни 

услуги, 

управление на 

отпадъци и 

възстановяване 

- - - - - -   

Строителство - - .. 697 .. 1751   

Търговия, ремонт 

на автомобили и 

мотоциклети 

39 332 41 697 34 1751 37 754 

Транспорт, 

складиране и 
3 81 4 220 5 484 4 785 
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пощи 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 
3 5 - - - - 4 13 

Създаване и 

разпространение 

на информация и 

творчески 

продукти; 

далекосъобщения 

- - - - - - - - 

Операции с 

недвижими имоти 
- - - - - - - - 

Професионални 

дейности и 

научни 

изследвания 

- - - - - - - - 

Административни 

и спомагателни 

дейности 

- - - - - - - - 

Образование - - - - - - - - 

Хуманно 

здравеопазване и 

социална работа 

3 111 3 112 3 126   

Култура, спорт и 

развлечение 
- - - - - - 3  

Други дейности - - - - - - 116  

Източник: ОПР 2014-2020, Никола Козлево 
 

Характерно за развитието на реалния сектор в икономиката на общината е, че се развива 

само в 5-7 отрасъла. Следователно, още тук можем да направим извода, че при наличието на 

големи природни ресурси - гори (една трета от територията) не се развива дърводобивната и 

преработваща промишленост; при наличието на глина за развитие на грънчарството, не се 

развиват занаятите. Същото е положението и при други природни ресурси – кремъци, пясъчници, 

варовици и др., които са ценни суровини за създаване на добивни и преработващи фирми, чиято 

продукция има пазар у нас и в чужбина. 

Съществуват 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. 

За периода 2007-2013 г. се очертава макар и бавно нарастване в частния сектор, намаление 

в обществения и запазване на почти едно и също равнище на общо наетите в общината. 

Статистиката на заплащането на заетите също показва положителна тенденция – 

средногодишните заплати от 4 925 лв. на 1 лице нарастват на 6 117 лв., като ръстът в 

обществения сектор е с 805 лв., а в частния – с 1 178 лв. 

Най-големите предприятия в общината, които генерират и най-големи доходи, са: 

„Фантастико”, ЗК „Землян” с. Пет могили, „Агромикс” АД, Добрич и свинекомплекс „Бони”. 

Малките и средните предприятия реализират продукцията си предимно в района. Те не са 

на високо техническо и технологично ниво и въпреки увеличаването на ДМА, иновациите и 

условията на труд са на такова равнище, че те могат да бъдат изтласкани от пазара, ако не се 
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въведат стандартите на ЕС. 

 

Селско стопанство 

В община Никола Козлево има регистрирани 130 земеделски производители, от които по-

големи са „Екофрут”, „Агра-Спектър” ООД, „Агролес” ЕООД, Биозем 33” ООД, „ЕТ „Коко - 

2000”, ЗКПУ „Земляк”. 

Балансът на териториите по видове собственост към 01.01.2014 г. показва, че най-голям 

размер и относителен дял – 35,8% заема частната собственост, следвана от държавната частна – 

31,4%, на юридически лица – 8,8%, общинска-публична – 7,2%, общинска частна – 6,7%, смесена 

– 5,0%. Другите видове имоти и площи са малко и с малък относителен дял. 

 

Таблица 17 Разпределение на териториите на кметствата за трайно ползване в община 

Никола Козлево 
№ Кметства Брой на имотите Площ в дка 

1 с. Никола Козлево 2093 35965.6 

2 с. Цани Гинчево 1475 24357.2 

3 с. Църквица 792 15022.4 

4 с. Хърсово 996 23308.0 

5 с. Каравелово 1173 19595.8 

6 с. Пет могили 2874 41691.6 

7 с. Ружица 874 41691.6 

8 с. Вълнари 1293 19867.4 

9 с. Венилски 1256 15308.9 

10 с. Красен дол 1298 28131.5 

11 с. Крива река 1097 16422.2 

 Общо 15221 265146.9 

Източник: ОПР 2014-2020, Никола Козлево 

 

Фигура 6 Разпределение на териториите на кметствата за трайно ползване в община 

Никола Козлево 

 
Източник: ОПР 2014-2020, Никола Козлево 

 

Статистическите данни показват, че на първо място по територия е кметство с. Пет 

могили, следвано от с. Никола Козлево, с. Красен дол, с. Вълнари, с. Цани Гинчево, с. Хърсово, с. 

Ружица, с. Каравелово и др. селища на общината. С най-голям абсолютен размер и относителен 
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дял вариращ от 37,9% до 75% са нивите, което е предпоставка за развитието на 

растениевъдството и животновъдството и прилагането на нови иновационни технологии в тези 

сектори. 

На второ място са териториите на дървопроизводствените площи, които по кметства 

варират от 75% при с. Крива река до 38,9% при с. Хърсово, което е добра предпоставка за 

развитие на дърводобива и дървопреработващата промишленост, въпреки че кметствата сега 

разполагат с нищожен дял от тези гори. 

На трето място са мерите и пасищата, които варират от 0,8% при с. Каравелово до 13,3% 

при с. Крива река и са важна предпоставка за развитие на екологично пасищно животновъдство 

на дребен и едър добитък. 

На четвърто място са жилищните територии на кметствата. Останалите територии, 

въпреки важното им стопанско значение – лозя, изоставени трайни насаждения, гори в 

земеделски земи, терени за силаж, стопански дворове, полски пътища, храсти, водостопански 

съоръжения, кариери, пътища III и IV клас и др., заемат малки размери и имат нисък относителен 

дял в териториите на кметствата и общината. 

Таблица 18 Баланс на територията на община Никола Козлево към 31.12.2012 г. по площ 
Територия по вид Площ (в дка) 

Земеделска земя 165207 

- в т.ч. обработваеми земи  143891 

Горска земя 83165 

Населени места  идруги урбанизирани територии 12983 

Водни течения и водни площи 683 

За добив на полезни изкопаеми 1367 

За транспорт и инфраструктура 924 

Общо площ  264335 

Източник: Общинска администрация Никола Козлево 
 

 

Фигура 7 Баланс на територията на община Никола Козлево към 31.12.2012 г. по фондове 

 
Източник: Общинска администрация Никола Козлево 
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Прави силно впечатление ниския дял на площите с трайни насаждения и нови култури. 

Общината има възможност да създаде разсадници за трайни насаждения и декоративни храсти в 

необработваемите земи, в които да се произвежда посадъчен материал за общината, други 

общини и области и да се ангажира допълнително работна сила около 100 човека. 

Земеделските кооперации и частните земеделски производители могат да започнат 

отглеждането на нови култури, които в бъдеще ще имат голям пазар. Например, в западните 

страни се търси и използва „старата” пшеница – лимец, която е по-скъпа на европейския пазар. 

През плановия период 2014-2020 г. може да започне отглеждане на този вид за семена. 

Голям пазар има и за зеленчукопроизводството на поливни площи, за което трябва да се 

възстановят водоемите и каналите. Следователно, в община Никола Козлево има възможност за 

разширяване на растениевъдната продукция, което ще даде възможност да се създадат и нови 

работни места. 

Необходимо е да се предприемат действия по проучване и картиране на земите в селата, 

подходящи за поливно земеделие по гравитачен метод; организационна площ за доброволна 

комасация (чрез транзакции, арендуване или коопериране, рехабилитация на земеделските 

пътища), а също и да се разработи комплексна програма за подобряване състоянието и 

поддържането на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения на територията на 

общината. 

На първо място по площ е земеделската земя на общината с обработваемите земи, на 

второ – горският фонд, следвани от фондовете на населените места, местата за добив на полезни 

изкопаеми, транспорт и водните площи. Община Никола Козлево разполага с ниви 138 618 дка, 

мери и пасища 14 775 дка, ливади 109 дка, трайни насаждения 2 554 дка и необработена земя 

около 20 000 дка (изключвайки горите). Необработваемата земя се явява важен допълнителен 

ресурс, от който може да се очаква ръст на общото селскостопанско производство минимум с 

10%. 

 

Животновъдство 

Промишленото свиневъдство е най-добре развито и отговаря на европейските изисквания 

в свинекомплекс, в който се отглеждат над 8 000 прасета-майки, приплоди, прасета за угояване. 

Трябва да посочим, че цикъла на предприятието е добре да приключва с производство на крайни 

продукти. Затова, общината трябва да стимулира предприятието да създаде малка кланица и цех 

за производство на краткотрайни колбаси, част от които ще се продават в търговската мрежа на 

общината и ще се предоставя на две трети от населението прясно и по-евтино месо и месни 

продукти. Разширяването на дейността на предприятието ще даде възможност да се използват 

средства на ЕС и да се създадат нови 50 работни места. 
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Овцевъдство 

В община Никола Козлево се очертава тенденция на намаление броя на животните спрямо 

2007 г. Причините са главно икономически, свързани с рязко спадане на търсенето на вълна. 

Цените на овчето сирене и кашкавала „Балкан” се доближиха до цените на отстъпващите по 

качество сирене и кашкавал „Витоша“. Трябва да посочим, че цените на агнешкото и овчето месо 

нарастват у нас и на източните пазари, което дава основание общината да стимулира създаването 

на овцеферми и да привлича млади хора в този отрасъл, тъй като територията предлага 

възможности за екологично овцевъдство. 

 

Говедовъдство 

След 2000 г. и през изтеклия планов период 2007–2013 г. продължи да намалява броят на 

дойните крави, а също и общият брой на говедата, тъй като телетата за угояване се колят на все 

по-млада възраст. Цените на кравето мляко са ниски и държавата стимулира само едрите 

собственици на ферми, което се явява като спирачка за стимулиране на младите хора с ниски 

доходи към отглеждане на тези животни. Помощите по Програма за развитие на селските райони 

в общината са недостатъчни за създаване на сигурност в отглеждане на животни от селските 

стопани. 

 

Птицевъдство 

В сравнение с другите продуктивни животни, броят на птиците е най-слабо намалял през 

изминалия планов период. При тези видове животни размножителният коефициент е много 

голям и Общината трябва да стимулира изграждането на ферми за гъски (в селата с водоеми за 

производство на гъши дроб, който се търси на нашия и външния пазар), а също и на други видове 

птици, тъй като има достатъчно производство на фуражи. 

Общината има възможност да разшири броя на пчелните семейства и отглеждането на 

кози, тъй като разполага с чиста природа и хранителни ресурси. 

 

Горско стопанство 

Горските територии в рамките на община Никола Козлево заемат 83 165 дка. Тези площи 

са близо една трета от територията на общината, но за съжаление не носят почти никакви доходи 

за нея, тъй като са собственост на държавата и се стопанисват от Държавно лесничейство гр. 

Шумен. Само 377,592 дка. са общински гори. 

От естествено разпространените широколистни гори най-големи площи имат зимния дъб, 

цер, габър, благун, бряст. От изкуствено създадените чрез залесяване – зимен дъб, сребриста 

липа, черен дъб. Тези дървесни видове образуват както чисти, така и смесени насаждения. 

От храстите най-често се срещат глог, трънка, шипка, смрадлика, къпина и люляк. 
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Тревната покривка е сравнително бедна, представена най-много от житни треви, папрат, 

детелина, ягода, къпина, коприва, млечка, живовляк, лепка и др. Необходимо е да се отбележи, че 

част от горите и земите от горския фонд изпълняват едновременно няколко функции. Така част 

от противоерозионните гори и земи са и защитени вододайни зони - ЗМ „Чибуклията” - вековна 

церова гора - 31,8 ха от ДГФ. 

В горите и земите с основни дървопроизводителни функции организацията на 

стопанисване трябва да се насочи преди всичко към разширеното възпроизводство на главния 

продукт – дървесината, при пълно запазване на водохранните и почвозащитните функции на 

гората. 

Туризъм 

В Шуменска област туризмът се разглежда като приоритетен отрасъл с национална и 

международна значимост, докато в община Никола Козлево този сектор за сега не носи никакви 

доходи. Силна страна на общината е прекрасната и чиста природна среда, а най-голямата слабост 

– липсата на изградена инфраструктура (съществуващата е напълно амортизирана и унищожена). 

В общината има условия за развитие на екотуризъм в: 

 горите и планинските възвишения; 

 язовира в с. Каравелово и другите три язовира, след като се възстановят язовирните 

им стени; 

 извори, чешми, наличие на редки птици и диви животни, интересни растения, 

разнообразни дървесни видове, билки, гъби и др.; 

 подходящ възрожденски сграден фонд, който бързо може да се обнови; 

 защитена местност „Чибуклията” край с. Хърсово, интересни природни феномени 

като Курт канара (пещера – Н. Козлево); 

 тракийски могили до с. Пет могили, древна византийска крепост до с. Вълнари и 

естествен извор – Арпалък (землището на с. Н. Козлево). 

В общината съществуват условия за развитие и на селски туризъм: 

 запазена възрожденска архитектура на с. Каравелово и с. Пет могили; 

 запазени обичаи, носии, етнография – региона е средище на различни народи и 

култури – българи, турци, роми, копанари; всяка от тези народности има свой 

характерен начин на живот, който би представлявал интерес за туристите; 

 паметници на загиналите в Балканската, Първата и Втората световна война в селата 

Никола Козлево, Вълнари, Цари Гинчево, Пет могили, Каравелово, Красен дол, 

Векилски, Хърсово, Ружица, Църквица и Крива река; 

 паметник на загиналите от Добружанската революционна организация на 26.08.1926 г. 

(между с. Никола Козлево и с. Ружица). 
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2.4.2. Планирани дейности за развитие на икономическите сектори 

Перспективите за развитие на селското стопанство са в сферата на: 

 създаване на масиви от трайни насаждения – чрез закупуване или наемане за дългосрочно 

ползване на земя по законовия ред; 

 създаване на нови лозя и овощни видове в местата с подходящи почвено-климатични 

условия; 

 доставка на съвременни земеделски машини и технологии за повишаване културата на 

земеделието; 

 изграждане на съвременни животновъдни ферми за отглеждане на крави, свине, овце, 

кози, птици, патици и други и за производство на суровини за преработващата 

промишленост и осигуряване на улеснен достъп до национални и европейски финансови 

ресурси; 

 създаване на малки мощности за преработка на плодове и зеленчуци; 

 Сстимулиране на биологичното 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; 

 насърчаване на инвестициите във възстановяване на 3-те изоставени язовира и 

възстановяване на напояването; създаване на сдружения за напояване; 

 създаване на допълнителни нови насаждения за посадъчен материал, декоративни храсти, 

билки и търсени горски видове; 

 задълбочаване на връзките между средното училище с аграрен профил и хранително-

вкусовата индустрия; 

 стимулиране развитието на пчеларството чрез преференциално предоставяне на 

подходящи екологични терени за изграждане на пчелини; 

 създаване на специализирана борса и пазар за директни продажби на крайния клиент или 

преработващото предприятие и елиминиране на прекупвачите. 

 

През плановия период 2014-2020 г. общината трябва да реши следните важни задачи за 

развитие на горското стопанство: 

 Прехвърляне (преобразуване на 20 000 дка) една четвърт част от ДГФ в общинска, с цел 

създаване условия за разкриване на суровинна база за две средни и няколко по-малки 

дърводобивни и дървопреработвателни предприятия (за трупи, греди, дървен амбалаж, 

сувенири, други изделия). В тези фирми могат да се разкрият около 200 работни места. 
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 Прокарване на екопътека до защитената местност „Чибуклията” с вековна церова гора 

(31,8 хил. дка) с цел развитие на екотуризма. Тази дейност ще осигури около 50 работни 

места за 2 години. 

 Създаване и поддържане на нови гори (около 6000 дка), които ще се финансират по 

програми на ЕС и ще осигурят около 100 работни места. Следователно, само в този сектор 

може да се разкрият около 350 нови работни места. 

На територията на горския фонд в общината ще се осъществяват и редица други дейности 

като: паша на едър и дребен добитък, добив на сено от голите площи, ловен туризъм, добив на 

билки, горски плодове и гъби. 

Важен проблем е опазването на горите от пожари. Общината, съвместно със службата за 

пожарна безопасност трябва да обучи формирования за профилактика и борба с горските пожари. 

Само от изброените производства годишните доходи от фонд „Работна заплата” за заетите в 

общината биха нараснали с около 15 млн. лв. 

 

За развитието на туризма усилията на общинското ръководство трябва да се насочат към: 

 разработване и прилагане на насърчаващи дейности в туризма; 

 доброволни и подкрепящи схеми по опазването на културното и историческото 

наследство; 

 стимулиране създаването на публично-частно партньорство в областта на екотуризма; 

 създаване на интернет-базирана система за набиране на информация за ресурсите и 

предлаганите продукти и услуги в областта на екотуризма; 

 развитие на регионални екотуристически продукти и тематични маршрути; 

 насърчаване и разширяване възможностите за равен достъп до обектите на екотуризъм за 

хора с увреждания или в неравностойно положение; 

 създаване на система за повишаване на обществената осведоменост за екотуризма; 

 извършване на нови геоложки проучвания за питейни води в общината; 

 насърчаване на гражданите от общината към предприемачество в дейности като селски 

туризъм и провеждане на зелени училища с ученици от начално, основно и средно 

образование; 

 привличане на туристи чрез представяне на бита, фолклора, празниците и обичаите в 

селата от общината; 

 изграждане на подходяща инфраструктура – пътища, заведения за хранене, екопътеки и 

др. 

 развиване на рекламна дейност, както и възможности, които дава Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020 г. по различни мерки за разнообразяване на неземеделските 

дейности и насърчаване на туристическата дейност. 
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2.5. Състояние на инфраструктурата 

2.5.1. Водоснабдяване и канализация 

Източниците за водоснабдяване са подземни и повърхностни води. Всички селища са с 

централно водоснабдяване. Водопроводната мрежа в община Никола Козлево има дължина на 

довеждащите водопроводи от 53 км, а на разпределителната мрежа – 80 км. Изградените 

водопроводи са главно от етернитови, манесманови, стоманени и поцинковани тръби. 

Таблица 19 Довеждащи водопроводи, изградена разпределителна мрежа 

№ Населено място Дължина на довеждащите 

водопроводи, км 

Година на 

изграждане 

Дължина на 

разпределителната 

мрежа, км 

1 с. Никола Козлево 16 1953-1965 11 

2 с. Вълнари 3 1982 7 

3 с. Цани Гинчево 1 1976 5 

4 с. Пет могили 5 1965 19 

5 с. Векилски 4 1959 4 

6 с. Каравелово 7 1962 6 

7 с. Красен дол 4 1961 6 

8 с. Хърсово 6 1939-1952 6 

9 с. Ружица 2 1954 5 

10 с. Църквица 0 1962 3 

11 с. Крива река 2 1967 5 

12 с. Лиси връх 3 1967 3 

 Общо: 53  80 

Източник: ОПР 2014-2020, Никола Козлево 

Общинското ръководство се стреми да поддържа съвременна водопроводна система с 

достатъчен дебит, което е важно условие за подобряване качеството на живот на населението и 

предпоставка за атрактивността на община Никола Козлево като добро място за инвестиции. 

Общият брой потребители на водопроводни услуги в община Никола Козлево е 1 871 броя, от 

които отобщинско водоснабдяване - 1 842, от собствен източник - 6, смесено - 8 и без източник 

на вода в 15 обитавани жилища. Проблем по отношение водоснабдяването е остарялата 

водопроводна мрежа за питейна вода. Един от най-належащите проблеми е включването на нови 

водоеми към водоснабдителната мрежа. Проблем е и отдавна изтеклия експлоатационен период 

на водопроводите. Експлоатационната възраст обуславя големи загуби, намалена проводимост, 

чести аварии, влошено качество на питейните води в някои села. 

„ВиК” ООД гр. Шумен има краткосрочна, средносрочна и дългосрочна инвестиционна 

програма, която засяга решаването на належащите проблеми на инфраструктурата в община 

Никола Козлево. В краткосрочната програма са залегнали задължителни мерки по 

водоснабдителни системи (ВС) в с. Хърсово и с. Каравелово. За ВС с. Църквица е предвидено 
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изграждане на нов водоизточник – дълбок сондаж. Дългосрочната инвестиционна програма на 

дружеството включва: 

 ВС в с. Вълнари – реконструкция на водопровод от НВ 300 м3 - с. Никола Козлево до 

вътрешна водопроводна мрежа на с. Вълнари; 

 ВС в с. Цани Гинчево – реконструкция на водопровод от НВ 300 м3 - с. Никола Козлево 

до вътрешна водопроводна мрежа на с. Никола Козлево; 

 реконструкция на НВ 300 м3 в с. Никола Козлево. 

Нарастналото водопотребление налага изграждането на допълнителни водоеми, едни от 

които са започнати, а други предстои да бъдат изградени. Много сериозен е проблемът с 

водоснабдяването на с. Ружица, където няма вода 9 месеца в годината. Основните проблеми са 

свързани с остарялата вътрешна и външна водопроводни мрежи и необходимостта от включване 

на нови водоизточници във водоснабдителните групи. През 2014 г. е реализиран инвестиционен 

проект „Допълнително водоснабдяване на с. Ружица, община Никола Козлево” на стойност 976 

737.86 лева, финансиран по линия на сключено Споразумение с МРРБ № РД-02-30-32 от 

20.05.2014 г. Изграден е нов водопровод с дължина 1 597 м., водоем, тласкател и помпена 

станция. 

Канализация не е изградена в нито едно населено място. Към момента отпадъчните води 

от домакинствата и обществения сектор са заустени в септични ями или отводнителни канали и 

това създава предпоставки за замърсяване на почвата, повърхностните и подземни води. От друга 

страна, липсата на дъждовна канализация създава условия за образуване на водосбори и 

залежаване на повърхностните води, което води до разрушаване на пътните платна и 

непроходимост на уличната мрежа. Като цяло се нарушава и екологичното равновесие на 

територията на общината в резултат на непречистените води. Изграждането на канализация и 

пречиствателни станции ще спомогне за постигане на целите, заложени в Рамковата директива 

по водите на ИРБ и Директива 91/271/ЕЕС. Общината има идеен проект за построяване на 

ПСОВ, която да обслужва селата Никола Козлево, Вълнари и Цани Гинчево. Станцията ще се 

намира в подходяща местност между тези села и отпадъчните води ще се довеждат с колекторни 

тръби до нея. Реализирането на проекта ще бъде на стойност 40 млн. лв., ще обхване 27% от 

селищата на общината и ще обслужва 44,25% от общото население на общината. 

Към момента на територията на община Никола Козлево няма действащи пречиствателни 

станции за пречистване на питейна вода или за пречистване на битови септични отпадни води. В 

землището на село Никола Козлево функционира свинекомплекс на фирмата „ТЕТРАХИБ” ЕАД. 

Съгласно изискванията на комплексно разрешително КР № 351-Н0/2008 г. „ТЕТРАХИБ” ЕАД 

има внедрена система за опазване на околната среда. Използването на вода за производствени и 

питейно-битови нужди става от собствени водоизточници – 2 бр. сондажни кладенци, при 
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наличие на издадено разрешително за ползване № 11520167/04.09.2013 г. Отпадъчните води от 

производствената дейност на „ТЕТРАХИБ” ЕАД не се заустват във водни обекти или 

канализация. На адрес http://eea.government.bg/bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/documenti-

2013/sh7.pdf е наличен Годишния доклад по околна среда за 2013 г. на посоченото дружество, от 

където могат да се вземат конкретни данни и информация. 

В Областната стратегия за развитие 2014-2020 г. на област Шумен (вж. стр. 182) е 

планирано допълнително водоснабдяване на с. Ружица и рехабилитация на водопроводната 

мрежа в с. Хърсово през 2014-2020 г. за 1,2 млн. лв. със средства на ЕС и изграждане на нов 

водопровод до водоем Хърсово. 

В общината има 4 язовира, от които се използва само този в с. Каравелово, който е 297 

дка. Останалите язовири в м. „Баш Пунар” – 23,3 дка, с. Вълнари – 6,9 дка и с. Хърсово – 74 дка, 

могат да бъдат възстановени и дадени на концесия. Следователно, общинското ръководство 

трябва да планира възстановяването на изоставените изкуствени водоеми и канализационни 

системи, като използва партньорството на арендатори, кооператори и собственици на земя. При 

настоящата ситуация в общината няма риск от наводнения. 

През периода 2014-2020 г. е необходимо да се извършат следните дейности по питейните 

води, отпадъчните води и тези за напояване: 

 продължаване на използването с предимство на гравитачните води и енергоспестяващи 

поливни агрегати; 

 монтаж на озонаторни станции; 

 осигуряване на нови източници и изграждане на съоръжения за водоснабдяване на селата 

с режим на водоползване (кладенци, каптажи, водонапоителни станции, тръбопроводи и 

др.); 

 стриктен контрол за наличието на нитрати и рехабилитация на водопроводната мрежа; 

 използване на нови технологии за пречистване на водата; 

 изграждане на канализационни мрежи в селата на общината; 

 закупуване и монтиране на малки биоразграждащи инсталации за почистване на 

отпадъчните води и най-вече от обществени сгради, детски градини, училища, читалища, 

предприятия; 

 възстановяване и поддържане на напоителните канали в общината. 

 

2.5.2. Жилищен фонд 

Общината към последното преброяване на населението и жилищния фонд разполага по 

населени места със следните жилища (вж. табл. 20): 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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Таблица 20 Жилищни сгради към 01.02.2011 г. по населени места 

Населено място в община 

Никола Козлево 
Общо Обитавана сграда Наобитавана сграда 

Общо 2 421 1 891 530 

с. Векилски 111 45 66 

с. Вълнари 441 405 36 

с. Каравелово 155 112 43 

с. Красен дол 67 52 15 

с. Крива река 158 142 16 

с. Никола Козлево 296 234 62 

с. Пет могили 475 381 94 

с. Ружица 131 115 16 

с. Хърсово 167 113 54 

с. Цани Гинчево 189 122 67 

с. Църквица 231 170 61 

Източник: ОПР 2014-2020, Никола Козлево 

Данните показват, че общината има 2 421 жилищни сгради, от които 1 891 са обитаеми и 

530 – необитаеми, като последните са най-много в с. Пет могили – 94, с. Цани Гинчево – 67, с. 

Векилски – 66, с. Никола Козлево – 62, следвани от други села. Като цяло, около 20% от 

жилищният фонд не се използва и това поставя допълнителни проблеми при поддържане на 

въвеждащата водоснабдителна система и „губенето” (преразхода) на питейна вода в общината, а 

също и поддържането на електрокомуникацията. Необходимите жилищни сгради са важен 

ресурс в общината за преустройване в бази за отдих и за развитие на туризъм. Преобладаващото 

застрояване е нискоетажно; 86% от жилищните сгради са на един етаж; 328 е броят на 

двуетажните сгради, а 9 са триетажни. 

Повечето сгради в общината са тухлени с гредоред. Кирпичът е следващият най-често 

използван материал. Тухлените жилища с бетонна плоча са 282. 

 

2.5.3. Електроенергийна система 

Селищата на територията на общината са електрифицирани на 100% с разпределителна 

мрежа за ниско напрежение – въздушна, общо 100 км. През последните години са подменени 

електромерите и трафопостовете в общината (33 трафопоста с обща мощност 11000KVA. Като 

резултат до 2020 г. се очаква 20% намаление на парниковите газове, 20% увеличение на 

енергийната ефективност, 20% увеличение на дела на произвежданата енергия от възобновяеми 

източници в общото потребление на енергия (както в страните от ЕС) и 10% дял на биогоривата в 

транспорта. Програмата за използване на енергия от възобновяеми източници на територията на 

община Никола Козлево предвижда: 

 увеличаване използването на слънчева енергия в общинските сгради посредсвом 
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монтиране на фотоволтаици по покривите им; Налице е и предварителен договор с ИВЦ 

„България 6” ЕООД за фотоволтаичен парк за 10 MW на 335 дка общинска земя. Фирма 

„Рекар” има разрешение за три фотоволтанични централи с мощност 100 MW; 

 създаване на ветроенергиен парк „Красен дол” в землищата на селата Красен дол, 

Хърсово и Църквица на 11 хил. дка от „ИВЦ-България 4” ЕООД с 28 ветрогенератора, 

изграждане на енергиен обект „Ружица Уинд” в землищата на с. Никола Козлево и 

Ружица на 16,5 дка. Има инвестиционно намерение от „Алерион България” АД за няколко 

ветрови парка с мощност 150 MW; 

 провеждане на административни и финансово-технически мерки, обезпечаващи 

изпълнението на програмата; 

 в Областната стратегия за развитие се предвижда през периода 2014-2020 г. да започне 

газификацията на редица общини от област Шумен, в т.ч. и Никола Козлево. Това 

допълнително ще повиши инвестиционния интерес и ще допринесе за развитието на 

общината.  

С цел подобряване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми 

източници на енергия в Областната стратегия за развитие 2014-2020 г. е планирано внедряване на 

интелигентно управление на уличното осветление в населените места на община Никола Козлево 

за 2 млн. лв. със средства на ЕС, а също намаляване на разходите на енергия чрез инсталиране на 

фотоволтанични панели на покривите на обществени сгради – общинска собственост и 

изграждане на ефективно улично осветление в с. Никола Козлево, с. Вълнари и с. Пет могили за 

2 млн. лв. – със средства от ЕС. В същата стратегия се планира през периода 2015-2016 г. 

цялостна рехабилитация на енергийната система на образователната инфраструктура в общината 

също със средства от ЕС. 

Съгласно Стратегия 20/20/20, освен промяна на енергийната инфраструктура е 

необходима и промяна в поведението на потребителите. Основен фактор са познанията, 

съзнанието и вътрешната нагласа и убеденост. 

В резултат от предстоящото изпълнение на общинска Програма за използване на енергия 

от възобновяеми източници на територията на община Никола Козлево се очакват следните 

ефекти: 

 намаление на потреблението на енергия от конвенциални горива; 

 повишаване сигурността на енергийните доставки; 

 минимизиране на вредните емисии в атмосферния въздух; 

 ръст на благосъстоянието на гражданите и намаляване риска за здравето на населението; 

 ограничаване на енергийната зависимост на общината, поддръжка и модернизация на 

уличното осветление и ретранслационните мрежи; 
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 постигане на устойчиво енергийно развитие; 

 оползотворяване на местни възобновяеми енергийни източници. 

 

2.5.4. Газоснабдяване 

В близост до общината преминава магистрален газопровод, който предоставя 

възможности за газоснабдяване. Газифицирани са общината, ОУ и ЦДГ в с. Вълнари. Някои от 

предприятията в общината също са газифицирани. В проекта за Общ устройствен план на 

община Никола Козлево следва да се предвиди и обезпечи реализирането на централно 

газифициране на жилищните и на промишлените зони. 

 

2.5.5. Пътна мрежа и комуникации 

Републиканската пътна мрежа на територията на община Никола Козлево е 724 км. През 

територията на общината преминава 458 км третокласна пътна мрежа, която осигурява пътна 

връзка с градовете Нови пазар и Каолиново. Връзката между селата се обезпечава с 38,85 км 

четвъртокласна пътна мрежа. 

В община Никола Козлево е изградено селскостопанско летище с площ 167 дка. 

От направения анализ на достъпност става ясно, че на територията на област Шумен се 

наблюдават значителни различия по отношение на времето за достигане до областния център. В 

най-неблагоприятно положение е община Никола Козлево. Цялото население (100%) е 

отдалечено на повече от 45 минути време от областния център. Възможностите за достъп са още 

по-ограничени през зимните месеци, които се характеризират с навявания и преспи. По линия на 

Договор за финансова помощ № 27/321/01256 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” на ПРСР, е финансиран проект „Подобряване 

достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и 

рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”, в рамките на който е извършена 

реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура на обща стойност 4 250 

828 лв. за четвъртокласен път с. Пет могили – с. Каравелово – с. Красен дол – до разклона на с. 

Писарево. Този път гарантира безопасно движение и подобрява качеството на транспортните 

връзки в общината. 

През плановия период 2014-2020 г. Общината ще продължава работата си по: 

 рехабилитация на пътища с ограничено регионални и местно значение; 

 изграждане на мостове и съоръжения със свързващи функции; 

 рехабилитация на вътрешноселските пътища, тротоари и др. пътни съоръжения; 

 актуализиране на общинската транспортна система и вертикалната и хоризонтални пътни 

маркировки, обособяване на пешеходни зони и алеи за велосипедисти в населените места; 

 повишаване критериите за безопасност и уют на гражданите при пътуване, като се 
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използват експерти по безопасност на движението за проектиране на регулирани 

кръстовища на критичните места и обновяване на пътните съоръжения. 

Всички населени места на общината, освен с. Векилски, имат пощенски станции, като 

само в с. Хърсово са собственост на БТК. Телефонизирането е 100%, интернет достъпът е 95% и 

се осъществява чрез локална мрежа, изградено е покритие на мобилните оператори, ефирни и 

сателитни ТВ, кабелна ТВ, общинско кабелно радио и ефирни радиостанции. 

Опериращите интернет-доставчици предоставят относително бърз и надежден достъп на 

населението, учрежденията и фирмите. 

 

2.6. Анализ на компонентите на околната среда 

Ръководството на община Никола Козлево отчита факта, че опазването на природата е в 

основата на устойчивото развитие на общината и провежда системно политика за подобряване на 

компонентите на околната среда, защита на природното наследство и популяризиране на 

биологичното разнообразие. 

Географските и икономическите условия в община Никола Козлево са благоприятни за 

запазване на околната среда. На територията няма големи замърсяващи предприятия. Общината е 

с най-ниски показатели в Шуменска област от замърсители на водата, въздуха и почвата.  

Важна роля за провеждане на тази политика имат следните дейности: 

 оценка на рисковете и разработване на план за управлението им за територията на 

общината; 

 проучване и обезопасяване на почвите от ерозия; 

 запазване от унищожение на природното наследство и биологичното разнообразие; 

 отговорно съхранение и унищожаване на вредни химически вещества; 

 изграждане на система за управление на битовите отпадъци и сметищата; 

 създаване на непрекъсната актуализация на база данни за рисковите зони и замърсени 

участъци; 

 подпомагане на дейностите за борба с горските, полските пожари и пожарите в 

населените места, вкл. доставка на необходимото оборудване. 

Сега околната среда на общината се отличава с естествено разнообразие и силно изразена 

съхраненост на природните дадености, с динамика на активната дейност на човека, в някои 

случаи влияеща негативно върху отделните й елементи – въздух, вода, почва, подпочвени води, 

флора и фауна. Естественото разнообразие и силно изразената съхраненост на природните 

дадености допринасят за позитивно развитие на околната среда. Грижата за опазване на въздуха, 

водата, почвата, защитените територии и биологичното разнообразие се изразява в 

непрекъснатия контрол от страна на общината, институциите и гражданите и създаване на 
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нетърпимост към нарушаване неприкосновеността на природата. Това е от изключително 

значение за отношението към природата и гарантира осъществяване на дейности, подпомагащи 

опазването на природната среда чрез разумни и постоянни грижи. Осъществяването на 

целенасочени мероприятия и постоянен контрол върху изпълнението на приетите мерки за 

постигане на визията и приоритетите, фиксирани в Общинския план за развитие 2014-2020 г., 

рефлектират целенасочено и в областта на опазване на околната среда чрез конкретни 

средносрочни и дългосрочни действащи мерки, съобразени със Стратегия 20/20/20 на ЕС. 

Всички настоящи промени в областта на икономиката, преструктурирането на отраслите, 

адаптирането на бизнеса към общовалидните условия на ЕС пряко се свързват с опазването на 

околната среда във всички нейни аспекти. Общинското ръководство провежда целенасочена 

работа за създаване на такива организационни, управленски и ресурсни мерки, които осигуряват 

успешна оперативна дейност в изпълнение на дългосрочни и взаимообвързани мероприятия за 

постигане на планираните цели и за привеждане на околната среда към нормативните изисквания 

и постигане на онова равновесие в природата, което осигурява високо качество на живот на 

населението. 

Община Никола Козлево е в района на действие на Регионалната инспекция по околната 

среда и водите гр. Шумен, която осигурява на регионално равнище държавната политика за 

опазването и осигуряването на благоприятна и здравословна среда в съответствие с установените 

стандарти и нормативи. 

Непрекъснатата връзка с Инспекцията допринася за намаляване конфликта между 

развитието на местната промишленост и замърсяването, което оказват нейните производства 

върху състоянието на околната среда. 

 

2.6.1. Въздух 

В община Никола Козлево няма изградени химически предприятия, които да замърсяват 

въздуха. Основни замърсители са малкото промишлени предприятия, транспортните средства, 

бензиностанции, използването на твърди и течни горива и то най-вече през зимния сезон. 

Показателите за качеството на въздуха са: 

 обща прах 

 серен диоксид 

 азотен диоксид 

 оловни аерозоли 

 сероводород 

 амоняк 

 кадмий 
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 фенол 

 аерозоли на сярната киселина 

 хлор и хлороводород 

 въглероден оксид 

Следвайки Закона за опазване на околната среда, МОСВ е разработило Националната 

система за мониторинг на околната среда (НСМОС), която осигурява своевременна и достоверна 

информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, въздействащи върху 

нея, въз основа на която се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по 

опазване и защита на околната среда от вредни въздействия. Качеството на атмосферния въздух 

/КАВ/ се оценява чрез норми, т.е. определени нива (стойности) за концентрациите на основните 

замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 

часа, 1 година), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни 

въздействия върху здравето на населението и /или околната среда, като тези нива следва да бъдат 

постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани. Поради ниския 

потенциал за замърсяване и наблюдаваното добро качество на въздуха, община Никола Козлево 

не е включена в Единната система за наблюдение и контрол на атмосферния въздух. Като цяло 

качеството на атмосферния въздух в населените места се регулира с Наредба № 12 от 15 юли 

2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, 

въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, издадена от Министерството на околната среда и 

водите и Министерството на здравеопазването, в сила от 30.07.2010 г. (Обн. ДВ. бр.58 от 30 юли 

2010 г.) и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14/1997 г. за норми на пределно 

допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух (ДВ.бр.88/97, бр.46/99, 

бр.8/02, бр.14/04). В съответствие с изискванията на Наредба № 7 за оценка и управление на КАВ 

(ДВ, бр. 45/1999 г. към Закона за чистотата на атмосферния въздух) община Никола Козлево 

попада в Х-ти район за оценка и управление качеството на атмосферния въздух: общините, 

класифицирани по чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № 7 за оценка и управление на КАВ райони, в 

които нивата на замърсяване не превишават долните оценъчни прагове, не разполагат със 

стационарен пункт за контрол на качеството на атмосферния въздух. 

За контрол на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. 

Шумен, като част от националната система за мониторинг, работи автоматична измервателна 

станция (АИС). Съгласно класификацията на пунктовете за мониторинг АИС-Шумен е градски 

фонов пункт (ГФ), с обхват 100 м – 2 км.  

През 2013 г. (както и през предходните години) АИС-Шумен не е регистрирала 

превишения на ПДК на SO2 и  NO2. Същото се дължи на липсата на промишлени източници с 

технологични процеси, формиращи замърсителите. Както и през предходните години 
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превишенията на СДН по показател фини прахови частици (ФПЧ 10), са регистрирани основно 

през зимния сезон. Причината са използваните през отоплителния сезон горива и горивни 

съоръжения в битовия сектор, съчетано с определени метеорологичните условия (атмосферно 

налягане, безветрие, инверсии). Високото пепелно съдържание във формираните отпадъчни 

газове при изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) оказва основно влияние върху 

замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици. 

Отчетените средногодишни концентрации през 2013 г., 2012 г., 2011 г., 2010 г. и 2009 г. 

спрямо СГН са нагледно съпоставени на фиг.8 по-долу. 

Фигура 8 Средна годишна концентрация на ФПЧ10 
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Източник: http://www.riosv.icon.bg/index.php?show=17 Регионален доклад за състоянието на околната среда 2013 г., 

РИОСВ, Шумен 

 

Определение за ФПЧ10 – това са всички частици, преминаващи през размерноселективен 

сепаратор, определен съгласно референтния метод за вземане на проби и измерване нивата на 

ФПЧ10, с 50% на ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на частиците до 10 

микрона. 

През 2013 г. АИС-Шумен е регистрирала 59 превишения на средноденонощната норма 

(СДН - 50 g/m3) по показател ФПЧ 10, основно през първите и последните три месеца на 

годината (от 13.12.2013 г. поради повреда на анализатора за ПМ10, същият е изключен и няма 

валидни средноденонощни стойности за измерена концентрация на ФПЧ10 от същата дата до 

края на 2013 г.) 

В резултат на извършване на контролната дейност през 2013 г. по отношение на 

източниците на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух посредством 

провеждания инструментален контрол и контрол възоснова на проведени СПИ, може да се 

направи заключение, че като цяло се е запазил броят на обектите с регистрирани превишения на 

регламентираните НДЕ спрямо тези от предходната година. В тази връзка отчитаме, че 
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регистрираните превишения при горивните инсталации се дължат основно на използваното 

гориво (твърдо гориво – дърва, талаш, сл. люспа) и неефективната работа на пречиствателното 

оборудване (същото не достига ефективност за спазване на нормите за допустими емисии, 

регламентирани с Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници 

на емисии). 

Във връзка с режима на работа на контролираните инсталации с източници на емисии 

отчитаме, че се запазва тенденцията за намаляване на работните часове и като цяло на 

производствените мощности.  

Въздействие върху качеството на атмосферния въздух на населените места оказват и 

формираните емисии от ДВГ на автомобилния транспорт, като най-съществено това се изразява 

през зимните месеци. Вследствие на понижените температури на околната среда нараства 

времето за достигане на устойчив/оптимален работен режим на ДВГ на автомобилите, при което 

се изпускат изгорели газове с по-високи емисии на замърсителите (СxHx; CO; сажди). От 

значение е и непрекъснато нарастващия брой на МПС и съответно натоварения трафик, както и 

стария автомобилен парк. В община Никола Козлево няма изградени химически предприятия, 

които да замърсяват въздуха. Основни замърсители са малкото промишлени предприятия, 

транспортните средства, бензиностанции и най-вече използването на твърди и течни горива през 

зимния сезон. Измерените замърсявания на въздуха за цялата 2012 г. показват минимални азотни 

окиси – 3 т; неметанови летливи органични съединения – 1 т, въглероден диоксид – 91 т, което е 

много под минималните норми в тонове за една година.  

През 2013 г. в съответствие с изпълнение на мерките заложени в Програмата за действие с 

цел подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) към Национална програма за 

действие по околна среда и здраве 2008-2013 г. са осъществени следните дейности на 

територията на община Шумен (данните се прилагат като информация за областния център, тъй 

като липсват данни на ниво община Никола Козлево): 

Sh_r_5.1 - контрол на изискване на Наредбата за поддържане и опазване на обществения 

ред на територията на Община Шумен за намаляване на замърсяването със строителни отпадъци 

и пръст;  

Sh_r_5.2 - контрол и санкции за строителни фирми, непочистващи гумите на камионите, 

обслужващи строителните обекти - основни ремонти, реконструкции, разширения, 

рехабилитации и строителство на нови транспортни артерии; 

Sh_t_1.4 - прилагане на химически заместители при третиране на уличната мрежа против 

замръзване; 
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Sh_о_1.6 - възможно най-ранно миене с маркуч след опесъчаване през зимата в дни с 

положителни температури (изпълнява се ежегодно); 

Sh_о_1.7 - два пъти месечно миене с маркуч на регулата в централната градска част и един 

път месечно в останалата част на града; 

Sh_f_1.9 - поетапно ограничаване на ръчното метене и замяна със специализирана 

техника, гарантираща отстраняване на праха от настилките без разпрашаване, където позволява 

пътната инфраструктура; 

Sh_r_5.3 - задължително покриване от обслужващите фирми на всички товарни 

автомобили, носещи пръст, пясък и други насипни материали; 

Sh_r_6.1 - контрол и адекватни санкции за нерегламентирани дейности, замърсяващи с 

прахови частици - горене на гуми, изхвърляне на строителни и други отпадъци, паркиране на 

коли в зелени площи и др.; 

Sh_t_1.2 - поетапно модернизиране на траспортната инфраструктура и пътните настилки, 

покриване с битумна паста или друга подходяща настилка, ограничаваща формирането на 

емисии от линейни и площни източници. 

За снижаване на праховите замърсаявания и емисиите от автомобилния транспорт 

обшината залага подобряване пропускателната способност на съществуващата пътна мрежа в т.ч. 

ремонт и рехабилитация на част от пътните платна с най-голяма амортизация. 

 

2.6.2. Води 

За анализ на състоянието на водните тела се извършва мониторинг на водите. 

Съществуват няколко вида програми за мониторинг - контролен, оперативен и проучвателен. 

Съгласно чл.169, ал 2 от Закона за водите, Басейновите дирекции изработват и предлагат за 

утвърждаване програмите за мониторинг, като мониторинговите пунктове са определени след 

оценка на риска, натоварването, натиска и въздействието от антропогенна дейност върху водните 

тела. Изборът на показатели за анализ е извършен възоснова на определяне на вида и 

количеството на значителния натиск, който се изразява в концентрацията на наблюдаваните 

замърсители като емитери, които се заустват в реките. При оценката на химичното състояние на 

повърхностните водни тела са разглеждани т.нар. приоритетни вещества, като са съпоставяни с 

определените стойности на стандартите за качество, въведени от Директива 2008/105/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за 

качество на околната среда в областта на политиката за водите, транспонирана в Наредба за 

стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.  

Рамковата Директива за водите (РДВ) въвежда нов подход в управлението на водите, като 

въвежда екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи структурата и функционирането 

на водните екосистеми. За целите на анализа на антропогенното въздействие и натиск и 
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определяне на състоянието на водите, съгласно РДВ, е приета т.нар. условна класификационна 

система за качеството на водите. Съгласно нея екологичното състояние на повърхностните водни 

тела се оценява в пет класа: много добро, добро, умерено, лошо и много лошо. 

Най-общо проблемите, въздействащи върху водите в Черноморския басейнов район, са 

свързани със замърсяване, морфологични изменения на естественото състояние на водите и 

водоснабдяване. Тези проблеми до голяма степен са причинени от различни икономически 

дейности, но има и такива, които са в резултат от естествени природни процеси (наводнения, 

ерозия, абразия и др.). Идентифицирани са следните екологични проблеми, които могат да се 

класифицират в няколко групи: 

 Проблеми, свързани с количеството на водите: в РВД 2000/60/ ЕС, дъщерните директиви и 

транспониращите ги нормативни документи в българското законодателство, проблемът с 

количественото състояние на повърхностните води се разглежда само като елемент на 

хидроморфологичното им качество. Това обстоятелство не съответства напълно на 

характерните особености на повърхностните водни тела на територията на басейнова 

дирекция „Черноморски район”, за които са идентифицирани следните групи основни 

проблеми: 

- Регулиране на оттока и прехвърляне на води - липса на съвременна методика за 

определянето на минимално допустим отток, който трябва да остане в реката под 

съоръженията, отнемащи или задържащи води от повърхностните водни тела (ВТ) с 

оглед опазването на интегритета на речните екосистеми, прагове и бентове, които са в 

лошо състояние, не навсякъде е осигурено добро техническо състояние на 

хидротехническите съоръжения и др.; 

- Водоснабдяване – населението не е напълно водоснабдено, не навсякъде се доставя 

необходимото количество вода за питейно-битови нужди, водопроводната мрежа в 

много от населените места е амортизирана и се допускат загуби на вода над 70% и др. 

- Напояване - нерационално използване на съществуващите хидромелиоративни 

съоръжения, лошо състояние или липса на съществуващи хидромелиоративни 

съоръжения и др.; 

 Проблеми, свързани с качеството на водите: отпадъчните води от населените места не са 

обхванати от канализационна мрежа, непречистени отпадъчни води се заустват в 

повърхностните водни тела, липсват пречиствателни станции и съоръжения за 

пречистване на промишлени и битови отпадъчни води. 

 Хидроморфологични изменения и защита от вредното въздействие на водите - 

незадоволително състояние на корекциите на реките, нарушаване на речните легла и 

водна ерозия от добив на инертни материали и др.; 
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 Информационни проблеми: затруднения при обмен на информация и координация между 

институциите, липсва информация и др. 

Подземни води 

Проблемите, свързани с качеството и количеството на подземните води, произтичат 

главно от: 

 липса на пречиствателни станции и съоръжения за питейни води (ПСПВ) и за пречистване 

на промишлени и битови отпадъчни води, водещо до заустване на голямо количество 

непречистени отпадъчни води във водните обекти; 

 неизградени канализационни системи и колектори за отвеждане на отпадъчни води; 

 нерегламентирано заустване на промишлени отпадъчни води; 

 нерационално използване на подземните води за питейно-битови и други нужди; 

 използване на питейна вода за промишлени нужди (с изключение на хранително-

вкусовата промишленост) и др. 

Повърхностни води 

Състоянието на повърхностните води основно е общ израз за състоянието на 

повърхностния воден обект, определена от неговото екологично състояние и от неговото 

химично състояние и водните количества. Качеството на водите най-често се определя от 

химичното състояние и е основната характеристика за общото състояние. 

Контролираният район от РИОСВ-Шумен, включва част от територии, от два водосборни 

басейна. Това са Черноморски басейн, с управление в гр. Варна и Дунавски басейн, с център за 

управление - гр. Плевен. В Дунавския басейн са обхванати всички повърхностни води, които се 

вливат в р. Дунав и подземните води на тази територия. В района на РИОСВ-Шумен от този 

басейн са включени 3 бр. поречия – р. Русенски Лом, р. Янтра и Добруджански реки. В поречие 

р. Провадийска се включват общините Нови пазар, Каспичан, част от община Хитрино и от 

община Никола Козлево. Към поречие Добруджански реки се включва територията от община 

Каолиново, община Никола Козлево, част от община Венец и община Хитрино. 

 р. Провадийска е с обща водосборна площ 2130 км2 и дължина 119 км. Реката тече в 

югоизточна посока до вливането си в Белославското езеро. Среден наклон на реката – 3,6 

%º. Реките в горната част на поречието често пресъхват през лятото, поради специфичния 

скален състав на терена. В долната част на поречието това не е характерно, макар че 

оттокът им намалява през периода на маловодие. Средно годишното водно количество на 

реката близо до устието и' е 1,0 м3/с. 

 Добруджански реки включват малки реки, които протичат в северна посока, като част от 

тях се губят. За територията на РИОСВ-Шумен се обхващат основно р. Кана гьол, малки 

местни реки и дерета в северните части на общините Каолиново и Никола Козлево. На 
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територията на РИОСВ-Шумен се извършва мониторингова дейност на повърхностно 

течащите води (ПТВ) в седем пункта. Те са включени в Националната автоматизирана 

система за екологичен мониторинг (НАСЕМ). 

Пунктовете са класифицирани в зависимост от местоположението им в съответния 

водосбор и влиянието на антропогенните фактори върху качеството на водите в тях. Три от 

пунктовете са фонови - отчитат влиянието само на природните дадености върху екологичното 

състояние на водите, четири са референтни – отчитат влиянието и на антропогенната намеса 

върху качеството на водите.  

Пробовземането от отделните пунктове се извършва с честота и по показатели в 

съответствие с изискванията на НАСЕМ. Референтните пунктове се наблюдават ежемесечно, 

фоновите през месеците февруари, май, август и ноември. Местоположението на пунктовете, 

вида и съответната проектна категория на водоприемниците в пунктовете са както следва: 

 Поречие – р. Камчия - 17 броя пункта; 

 Поречие – р. Русенски Лом - 2 броя пункта; 

 Поречие р. Провадийска - 6 броя пункта; 

 Поречие р. Янтра - 2 броя пункта. 

В два от пунктовете – р. Поройна под с. Р. Димитриево и р. Поповска след гр. Попово се 

извършват и хидрометрични замервания за определяне на водни количества. 

За подземни води пунктоветe са общо 28 броя. 

 р. Провадийска – след гр. Каспичан до Нешва – в риск от замърсяване от земеделски 

практики; 

 Водно тяло р. Крива - от извор до с. Становец – вероятно в риск от замърсяване с 

органични вещества, азот и фосфор; 

 от с. Становец до гр. Нови пазар – пункта за наблюдение е един – при с. Църквица - реката 

в този участък се характеризира с влошено състояние по показателите за биогенно 

натоварване; 

 Водно тяло от гр. Нови пазар до вливане в р. Провадийска – тялото се наблюдава в един 

пункт – р. Крива – устие. Характерно е ниското органично натоварване и влошено 

биогенно натоварване, свързано със замърсяване с дифузен характер. 

РЗИ гр. Шумен следи качеството на питейните води по физикохимични показатели чрез 

вземане на проби, съобразно новата нормативна уредба, във всички селища на общината. 

Природните качества на основните питейни водоизточници се характеризират с обща твърдост в 

оптимален диапазон, балансирано съдържание на калций и магнезий, ниско съдържание на 

желязо и шествалентен хром. Съдържанието на флуор е в норма, а наличие на манган, кадмий и 

олово не е установено. С оглед коригирането на проблемните показатели на питейна вода и 
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постигането на изискванията за безопасно качество на питейната вода при консуматора, 

безспорна е необходимостта от стриктно следене на нитратното съдържание и акуратно 

провеждане на дезинфекционния процес и санитарна охрана, почистване и филтриране на водата 

при питейните водоизточници. 

В Община Никола Козлево няма пунктове за следене на емисионното състояние на 

водните обекти. Главният източник на отпадъчни води са битово-фекалните води от населените 

места. Няма крупни промишлени обекти, отпадъчните води на които биха оказали голямо 

натоварване на повърхностните водни обекти в този район. 

В Областната стратегия за развитие 2014-2020 г. на област Шумен се планира 

изграждането на пречиствателно съоръжение на „Карамаджиев Милк” ЕООД (МПП) с. Крива 

река. Отпадъчните води от обекта се заустват в р. Крива, приток на р. Провадийска. Отпадъчните 

води са с малък дебит около 15 куб.м/дневно, но има наднормено съдържанието на замърсяващи 

вещества по показатели неразтворени вещества, ХПК, БПК, общ фосфор, азотни показатели. 

На територията на община Никола Козлево не са извършвани речни корекции.  

 

2.6.3. Почви 

Съществуващите екологични проблеми по отношение на почвите, могат да са в резултат 

на: замърсявания на почвите от точкови източници и замърсяване на почвите от дифузни 

източници. 

 Замърсяването на почвите от точкови източници води до следните проблеми: 

- замърсяване на почвите и околните до водоприемника терени с отпадъчни води от 

остарели и амортизирани ПСОВ и канализационни системи, които заустват във 

водните обекти без пречистване; 

- замърсяване на почвите с промишлени отпадъчни води от индустриални предприятия, 

където няма изградени ПСОВ или канализационни системи или има такива, но те не са 

напълно изградени; 

 Замърсяването на почвите от дифузни източници води до следните проблеми: 

- замърсяване на почвите и околните терени от инфилтрата от депата за отпадъци, при 

които липсва долен изолиращ екран на депата; 

- замърсяване на почвите с прах и отпадъци в резултат на автомобилния и железопътен 

транспорт и дейности, свързани с поддръжката на транспорта; 

- замърсяване на земеделските площи, използвани за интензивно земеделие главно с 

азотни и фосфорни торове и препарати за растителна защита; 

- замърсяване на почвите от замърсени води при наводнения; 

- нарушаване на почвите при ерозия. 

Преобладаващите почви са канелено-горски, ливадно-канелени и черноземи. Наличието 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020 Г. 

 

 55 

на по-малки наклони не създават сериозни условия за увеличаване на ерозионните процеси. 

Почвите са богати на хранителни вещества, но на места са с деградирала структура поради 

неправилното използване и неподхранване или неправилното торене. Замърсяването на места се 

дължи на депонирани битови, строителни, животински и градински отпадъци. 

Общината е бедна на полезни изкопаеми. Основните запаси са от глина, кремък и 

варовици, използвани във фаянсовия, стъкларския, мелничарския и строителен сектор, но все 

още находищата не са разработени. 

Таблица 21 Обобщена информация за поземления фонд на територията на РИОСВ-Шумен 

Населено място 
Земеделски  

земи / дка 

Обработваеми  

земи / дка 

Горски  

територии /дка 

Общо 

дка 

Велики Преслав 16 470 14 835 8 295 27 762 

Венец 14 546 12 674 6 057 22 259 

Върбица 14 840 11 519 26 285 45 680 

Каолиново 20 579 17 626 6 066 29 354 

Каспичан 19 111 15 500 5 307 27 440 

Никола Козлево 16 521 14 273 8 317 26 433 

Нови пазар 22 711 18 842 6 187 31 765 

Смядово 13 140 17 050 35 377 65 567 

Хитрино 22 307 18 164 2 698 27 670 

Шумен 45 563 39 032 11 692 65 229 

Общо за обл. Шумен 207 544 17 5602 97 954 338 969 

Източник: РИОСВ, Шумен 

Земеделските територии представляват 61,2%, а горските територии 28,9 % от общата 

площ в област Шумен. 

Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди 

По почвен мониторниг І-во ниво - широкомащабен мониторинг, броят на пунктовете на 

територията, контролирана от РИОСВ–Шумен, е 25. През 2013 г. по указания на ИАОС-София 

Регионалната лаборатория в гр. Шумен е извършила пробонабиране от 7 бр. пункта и 

съответното изпитване на пробите. Всяка проба се извършва в две дълбочини: от 0-20 см и от 20-

40 см. Следят се следните показатели: почвена реакция, специфична електропроводимост, 

биогенни елементи - общ азот, общ фосфор, органично вещество – общ въглерод и органичен 

въглерод, обемна плътност, рН(H2O), гранулометричен състав, както и тежки метали. След 

анализ на резултатите е констатирано, че съдържанието на тежки метали в почвата е под 

максимално допустимите концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август за 

допустимо съдържание на вредни вещества в почвата. 

 

Замърсяване на почвите с пестициди 

На територията на с. Хърсово има обособена площадка, където са разположени 6 бр. 
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контейнери тип “Б-Б куб”, в които се съхраняват 30 куб.м. пестициди, обезвредени през 2003 г. 

При проведени проверки от РИОСВ-Шумен не са констатирани и регистрирани нарушения, 

свързани със съхраняването на пестицидите. 

 

Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. нефтопродукти 

В получените резултати от съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди, 

полихлорирани бифенили и органохлорни пестициди не са установени превишения на 

допустимите стойности над ПДК, водещи до увреждания и замърсявания на почвите. Не са 

констатирани замърсяваня на терени с нефтопродукти. 

 

Ерозия на почвите 

Ерозирали терени в региона има в полупланинската част с наклони и обезлесени райони. 

Предприети са действия и мерки за преодоляване на проблемите. Извършва се залесяване и 

агротехничски мероприятия като обработване на почвата и засяване на култури, имащи за цел 

нейното укрепване. 

 

Засоляване и вкисляване на почвите 

На територията на РИОСВ-Шумен не са констатирани проблеми, свързани със засоляване 

и вкисляване на почвите. По почвен мониторниг ІІ-ро ниво – “Вкисляване” са определени 3 

пункта (полигона), от които се извършва пробонабиране на подпочвени води и почви. През 2013 

г. по указания на ИАОС-София Регионалната лаборатория в гр. Шумен е извършила 

пробонабиране и от 3-те пункта и съответното изпитване на пробите, като периодичността е 

една, две и четири години. 

Пунктовете са в землищата на с. Риш, с. Никола Козлево и с. Драгоево – всички в област 

Шумен. След анализ на резултатите от изпитваното не е констатирано превишаване по 

показатели спрямо базовите показатели за 3-те пункта. Анализира се киселинността на почвите 

(pH в KCl) и съдържанието на обменни йони. При извършените анализи до момента и през 

отчетния период не са регистрирани наличия на тежки метали над ПДК и други увреждания и 

замърсявания на земите и почвите. 

На територията на община Никола Козлево не се извършва нерегламентирано изхвърляне 

на отпадъци върху почвената повърхност (строителни, битови, промишлени и селскостопански 

отпадъци). 

Компонент почви на околната среда е незаменим, ограничен и невъзстановим природен 

ресурс, което налага опазването му от вредни въздействия и унищожаване, както и неговото 

устойчиво ползване и управление. 
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Контролирани дейности по отношение на почвите са: правилното съхранение и 

депониране на торовата маса от животновъдната дейност в съответствие с изискванията на 

екологичното законодателство; изпълнението на програмите за мониторинг на почвите на 

площадките на дружествата, които имат комплексно разрешително; анализ на състоянието на 

почвите в пунктовете от Националната система за мониторинг; правилното съхранение на 

залежали пестициди; недопускане на замърсяване и увреждане на почвите от стопанската и 

промишлена дейност на фирми и частни лица. 

През 2013 г. са почистени от нерагламентирано изхвърлени отпадъци земни площи и 

терени и са закрити нерегламентирани сметища в общините на област Шумен. 

 

2.6.4. Отпадъци 

В Община Никола Козлево има организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Закупени 

са съдове и специализирана сметосъбираща техника. Общината е включена в новоизграденото 

Регионалн депо за отпадъци изградено в с. Стожер, област Добрич. Сключен е договор за 

депониране на строителните отпадъци в с. Златна нива, общ. Каспичан, обл. Шумен, кариера 

„Златна нива“. 

Общият процент на обхванатите от сметосъбиране и сметоизвозване села е 100%. През 

месец септември 2012 г. е проведена масова кампания за почистване на нерегламентирани 

сметища в следните населени места: с. Никола Козлево, с. Църквица, с. Крива река, с. Вълнари, с. 

Пет могили, с. Хърсово, с. Ружица, с. Каравелово. Към настоящия момент на територията на 

община Никола Козлево няма регистрирани нерегламентирани сметища. 

Целесъобразно е общината да разработи проекти за фамилно компостиране на 

биоразградими отпадъци, които да се ползват безплатно от домакинствата на общината. 

На територията на с. Хърсово има обособена площадка, където са разположени 6 бр. 

контейнери „Б-Б куб“, където се съхраняват 30 куб.м. пестициди, обезвредени през 2003 г.  

Ежегодно от началото на 2013 г. Община Никола Козлево сключва договор с „Титан БКС” 

ООД, ЕИК 127016841, за депониране и обезвреждане на битови отпадъци от територията на 

община Никола Козлево на „Регионално депо за неопасни отпадъци” в кв. Дивдядово, гр. Шумен. 

Община Никола Козлево е партньор в изпълнението на проектно предложение DIR-5112122-13-

81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, 

финансирано съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-

C011/14.12.2012 г. по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. В изпълнение на посочения договор 

Община Никола Козлево е член на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич”. 

Регионалното депо за отпадъци при с. Стожер започна да функционира от 01.03.2015 г., а 

претоварната станция в гр. Тервел ще бъде открита няколко месеца по-късно. До откриването на 
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претоварната станция Община Никола Козлево ще продължи да извозва отпадъците до депо за 

отпадъци в кв. Дивдядово, гр. Шумен. 

 

Битови отпадъци 

Количеството на генерираните отпадъци може да се разглежда като показател за това, 

колко ефективно е обществото, специално по отношение на използването на природните ресурси, 

и за избора на най-подходящи методи за третиране на отпадъците. 

 

Таблица 22 Количества на събраните битови отпадъци от община Никола Козлево по 

обекти 
Тип на отпадъка 2009 2010 2011 2012 

Смесени битови отпадъци, в т.ч. 130 133 452 415 

 - от домакинствата 98 100 400 380 

 - от предприятия и търговски обекти 32 33 52 35 

Разделно събирани зелени отпадъци 0 0 0 0 

Източник: Четирисезонен морфологичен анализ на „Алара 2000“ ООД 

 

Разделното събиране на битовите отпадъци датира още от 2010 г. Община Никола Козлево 

има сключен договор от 19.08.2011 г. с „БУЛЕКОПАК” АД за изграждане и управление на 

система за разделно събиране на отпадъци от опаковки със срок на действие до 31.12.2018 г. Вид 

система за разделно събиране: 

 Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с два контейнера тип „Бобър” 

1100 л. – с жълт цвят за събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални 

опаковки и зелен цвят за събиране на отпадъци от стъклени опаковки. Минималният 

брой точки, на които са разположени: с. Никола Козлево – 4 точки, с. Вълнари – 6 

точки, с. Пет могили – 5 точки, с. Хърсово – 2 точки, с. Крива река – 2 точки. 

 Система за разделно събиране с чували: с. Векилски и с. Красен дол – обхванати 

кампанийно чрез цветни чували от 120 л. 

Община Никола Козлево има сключен договор от 24.07.2014 г. с „АЛАРА 2000” ООД за 

изготвяне на четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на 

територията на общината. 

По данни от Първи отчет, сезон лято 2014 г., морфологичният състав на битовите 

отпадъци, генерирани в община Никола Козлево, е даден в следващата фигура: 
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Фигура 9 Морфологичен състав на битовите отпадъците в % за община Никола Козлево, 

сезон лято 2014 г. 

 
Източник: Първи отчет от Четирисезонен морфологичен анализ на „Алара 2000“ ООД 

 

По данни от Трети отчет, сезон зима 2015 г., морфологичният състав на битовите 

отпадъци, генерирани в община Никола Козлево, е даден в следващата фигура: 

 

Фигура 10 Морфологичен състав на битовите отпадъците в % за община Никола Козлево, 

сезон зима 2015 г. 

  
Източник: Трети отчет от Четирисезонен морфологичен анализ на „Алара 2000“ ООД 
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Според Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, в 

малките населени места с най-голям относителен дял са биоразградимите отпадъци - около 60%, 

като градинските са водещи с относителен дял 30% в най-малките населени места, а 

хранителните – с малък превес над градинските в групата на населените места от 3 до 25 хил. ж. 

От анализа на предоставените данни от РИОСВ-Шумен и „Булекопак“ АД за количествата 

депонирани отпадъци се заблязват следните тенденции: 

1. запазване ръста на депонираните отпадъци; 

 хартия - тенденция към запазване на количеството - увеличеното потребление на 

опаковки се компенсира от навлизането на електронни носители, изместващи 

печатните издания и офис хартията; 

 тенденция към увеличаване на количествата картон вследствие на увеличено 

потребление на опаковки в зимния сезон; 

 при пластмасата се предвижда тенденция към леко увеличаване вследствие на 

повишаване на общото потребление на пластмасовите бутилки; 

 няма съществено изменение при стъклото и металите. 

Очаква се тенденция на леко намаляване на инертните и опасните домакински 

отпадъци. Причините за това са намалената употреба на твърди горива за отопление, разделното 

събиране и третиране на строителни отпадъци, както и въвеждането на центрове за приемане на 

опасни отпадъци от домакинствата. При текстила, гумата и кожата не се очакват промени. 

 

Производствени отпадъци 

В община Никола Козлево няма крупни промишлени предприятия – по-големите 

предприятия са в областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието. За да се 

постигане по-добро управление на отпадъците в съответствие с изискванията на ЗУО е 

необходимо: 

 В процеса на издаване и актуализация на разрешенията за отпадъци и комплексни 

разрешителни особено внимание да се обърне на предотвратяването и 

оползотворяването на производствените отпадъци; 

 Подкрепа на проекти от приоритетна ос „Насърчаване на инвестициите в научно 

изследователска и иновационна дейност“ на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020 г.“ за проучване от научноизследователски екипи 

съвместно с бизнеса от съответните целеви отрасли и изготвяне на предложения за 

решаване на проблемите с най-широко генерираните производствени отпадъци; 

 Подкрепа на проекти на браншови организации от отрасъл строителство и 

производство на строителни материали от ОПОС 2014-2020 г. или от Оперативна 
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програма „Добро управление 2014-2020“ за разработване на методически и 

обучителни материали/информационни интернет портали по прилагане на 

европейското и съответното национално законодателство и политики относно 

строителните отпадъци, включително за разработване на план за управление на 

отпадъците в процеса на инвестиционно проектиране, възможностите и стандартите за 

влагане в строителството на рециклирани строителни материали; провеждане на 

широкомащабни обучения в разглежданата област. 

 

Строителни отпадъци 

Община Никола Козлево има сключен договор за срок от 20.01.2015 г. до 31.12.2015 г. с 

„ГОЛДЪН ФИЙЛД” ООД за извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци, 

образувани при осъществяване на търговска и/или производствена дейност, което третиране ще 

се осъществява на Площадка № 1 с местонахождение с. Златна нива, общ. Каспичан, обл. Шумен, 

кариера „Златна нива“. 

В община Търговище се реализира проект за рекултивация на стара неизползваема 

кариера за инертни материали, с който отпадъците от строителството в общината се използват за 

рекултивацията на кариерата. В община Шумен се ползва бивша кариера за инертни материали, 

която към настоящия момент се рекултивира. Същата е собственост на “Пътища” АД, гр. Шумен. 

Част от строителните отпадъци се насочват към регионалните депа за неопасни отпадъци или се 

използват за запълване, укрепване и корекции на нарушени терени и негативни земни форми, 

както е в общините Велики Преслав, Омуртаг, Нови пазар. Практиката показва, че общините 

организират поставяне на специализирани контейнери с по-голям обем за събиране на 

строителните отпадъци на определени точки по заявка от фирмите или отреждат площадки за 

временно съхранение на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради 

(СООРС), откъдето се транспортират по предназначение за оползотворяване или депониране. В 

община Търговище е наложена практика да изискват от фирмите изпълнители на строително-

ремонтни дейности в заявленията за строителните разрешения да посочват видовете строителни 

отпадъци и количествата им. Пред общините предстои предизвикателството да се справят с 

целите по чл. 32 от ЗУО. С въвеждането на изискванията чл. 11, ал. 1 от ЗУО, както и новите 

изисквания на Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рецеклирани 

строителни материали се очаква да бъде предизвикан инвеститорския интерес на фирми, които 

да изградят инсталации за третиране на строителни отпадъци, както и влагането на рециклирани 

строителни материали, с което се очаква да се реши проблема с третирането им. 

Препоръки за управление на строителните отпадъци: 

 изграждане на инфраструктура (площадка) за подготовка и рециклиране на 

строителни отпадъци и производство на рециклирани строителни материали с 
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контролирано качество; 

 подкрепа на бизнес проекти от ОП ”Конкурентноспособност и иновации” 2014-2020 г. 

за системи, съоръжения и инсталации за селективно разрушаване, подготовка, 

рециклиране и оползотворяване на строителни материали и за производства за 

рециклиране на строителни материали; 

 прилагане на „зелени” обществени поръчки с европейски и национални публични 

средства от възложителите на строителни дейности за подготовка за повторна 

употреба, рециклиране и друго оползотворяване на строителни отпадъци, 

включително влагане на рециклирани материали; 

 подготовка на указания, примерни типови изисквания в тръжните документи за 

строителство за подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на строителни отпадъци, включително влагане на рециклирани 

материали по видове строителни обекти, възлагани от възложители на обществени 

поръчки на централно, регионално и местно ниво; 

 прилагане на стриктен контрол за изпълнение изискванията на ЗУО и Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали. 

 

Опасни отпадъци 

Намаляването на количеството образувани опасни отпадъци следва да бъде насърчавано с 

оглед опазване на природните ресурси и минимизиране на отрицателните последици от 

образуването и управлението на опасните отпадъци върху човешкото здраве и околната среда.  

Община Никола Козлево има сключен договор от 13.05.2003 г. с „Бал Бок Инженеринг” 

АД, за третиране на опасни отпадъци – негодни за употреба пестициди. Наличието на негодни за 

употреба пестициди, както и такива, които се съхраняват на изоставени или необезопасени места, 

представлява риск за околната среда и човешкото здраве. Това налага предприемането на спешни 

мерки за тяхното окончателно обезвреждане. 

Общината има сключен договор от 05.03.2013 г., с неопределен срок на действие, с 

„РЕКОБАТ” АД, за организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори. Определени са четири места за разделно събиране на НУБА: с. Никола Козлево, пл. 

„23-ти Септември” № 5; с. Вълнари, ул. „Г. Димитров” № 17; с. Пет могили, ул. „Г. Димитров” № 

2; с. Църквица, ул. „В. Коларов” № 3.  

Освен това има сключен договор за срок от 01.03.2013 г. до 01.03.2016 г. с „ГРИЙНТЕХ 

БЪЛГАРИЯ” АД, за организиране и прилагане на система за разделно събиране, временно 

съхраняване и транспортиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО). Фирмата извършва събирането на ИУЕЕО чрез специално оборудвани 
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превозни средства по време на специално организирани кампании два пъти годишно. През 2014 

г. такива кампании има проведени на 10.06.2014 г. и на 30.10.2014 г. 

Изброените по-долу препоръки следва да се имат предвид при управлението на опасни 

отпадъци: 

 мониторинг и контрол върху генерираните опасни отпадъци в община Никола 

Козлево, осигуряване на мерки за предотвратяване и оползотворяването на опасни 

отпадъци; 

 актуализиране на Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Никола Козлево, регламентираща процеса на контрол над дейностите с опасни 

отпадъци (приложение № 8 към чл.12, ал.1 на Наредба № 2 от 2013 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 

реда за водене на публични регистри); 

 осигуряване на подходящо обучение на служителите на общината, отчитайки добрите 

практики на други страни за мониторинг и контрол на дейностите с опасни отпадъци; 

 поддържане на регистър за генерираните количества и събраните такива опасни 

отпадъци, което ще позволи да се предприемат по-ефективни мерки за управление; 

 финансово и техническо обезпечаване на периодични проверки на лицата, образуващи 

опасни отпадъци, и компаниите, извършващи дейности с опасни отпадъци; 

 подкрепа и участие в проекти от приоритетна ос „Насърчаване на инвестициите в 

научно-изследователска и иновационна дейност“ на Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за проучване от научноизследователски екипи 

съвместно с бизнеса от съответните целеви отрасли и изготвяне на предложения за 

решаване на проблемите с най-широко генерираните опасни отпадъци. 

 

Отпадъци от здравни заведения 

В община Никола Козлево първичната извънболнична медицинска практика се осигурява 

от 3 лекарски практики в с. Вълнари, с. Пет могили и с. Никола Козлево. Общата кадрова 

обезпеченост в общината е 4 лекаря, 2 фелдшера и 2 медицински сестри. Спешната медицинска 

помощ се оказва от СМП гр. Каолиново, болничната – в гр. Нови пазар и специализираните 

болици в гр. Шумен. Т.е. този вид отпадъци, генерирани в общината, са нищожно малки. 

 

Управление на специфични потоци отпадъци 

Екологичното законодателство предоставя на общините различни възможности за 

управление на специфичните потоци отпадъци. Независимо от избраната стратегия, следва да се 

очертае визията на общината за осигуряване на възможност на домакинствата да предават за 

оползотворяване/рециклиране образуваните от тях масово разпространени отпадъци. 
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Биоразградими отпадъци от домакинствата 

Ежегодно от началото на 2013 г. Община Никола Козлево сключва договор с „Титан БКС” 

ООД, за депониране и обезвреждане на битови отпадъци от територията на община Никола 

Козлево на „Регионално депо за неопасни отпадъци” в кв. Дивдядово, гр. Шумен.  

Община Никола Козлево е партньор в регионална система за управление на отпадъците в 

регион Добрич като член на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич”. 

Регионалното депо за отпадъци при с. Стожер започна да функционира от 01.03.2015 г., а 

претоварната станция в гр. Тервел ще бъде открита няколко месеца по-късно. До откриването на 

претоварната станция Община Никола Козлево ще продължи да извозва отпадъците до депо за 

отпадъци в кв. Дивдядово, гр. Шумен.  

 

Отпадъци от опаковки 

Съгласно чл.31, ал.1,2,4 от Закона за управление на отпадъците, системите за разделно 

събиране на отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки задължително включват 

всички населени места с население над 5000 жители. В сила от 01.01.2013 г. ползвателите на 

търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират 

разделно отпадъците от хартия, картон, стъкло, пластмаси и метал и да ги предават на лица, 

притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от 

ЗУО и/или организация по оползотворяване. 

Община Никола Козлево има сключен договор от 19.08.2011 г. с „БУЛЕКОПАК” АД за 

изграждане и управление на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, със срок на 

действие до 31.12.2018 г. с предмет: Организиране на територията на общината система за 

разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, административните, 

социалните и обществени сгради, училищата, заведенията за обществено хранене, търговските 

обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм. Контейнерите се обслужват минимум два пъти 

месечно по график - който се актуализира ежемесечно. Контейнерите (жълти – за отпадъци от 

хартиени, пластмасови и метални опаковки и зелени – за отпадъци от стъклени опаковки по 1100 

л.) са разположени в девет населени места на 28 бр. площадки. Разпределени са общо 67 

контейнера – по един зелен и по един или два жълти контейнера.  

Инвестициите при изграждане на системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки и експлоатационните разходи за нейното функциониране са изцяло за сметка на 

„БУЛЕКОПАК” АД. 
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С Решение №83 по Протокол №10 от 25.09.2014 г. Общински съвет - Никола Козлево е 

приел Наредба за управление на отпадъците на територията на община Никола Козлево, която 

включва: 

 права и задължения на кмета на общината; 

 права и задължения на общинския съвет; 

 права, задължения и отговорности на физическите и юридическите лица; 

 ред и условия за третиране на масово разпространени отпадъци; 

 финансови и юридически аспекти относно осъществяване на разделното събиране и 

третиране на отпадъци от опаковки. 

Кметовете и кметските наместници в различните населени места са отговорни лица за 

управление на отпадъците и предотвратяване на нерегламентирани замърсявания и подобряване 

чистотата на населените места. 
 

Утайки от ПСОВ 

На територията на община Никола Козлево няма изградена ПСОВ. Но към свинекомплекс 

на фирмата „ТЕТРАХИБ” ЕАД е изградена локална такава за нуждите на животновъдството. В 

съответствие с принципа „замърсителят плаща”, управлението на утайките от ПСОВ е 

задължение на притежателите им. Фирмата има програма за опазване на околната среда и няма 

регистрирани оплаквания и/или санкции от страна на контролиращите органи. 

 

Едрогабаритни отпадъци 

В националното законодателство за населените места под 10 000 жители не са въведени 

задължения за разделно събиране или ограничаване депонирането на едрогабаритни битови 

отпадъци. Въпреки това, общината може да предприеме мерки за разделното им събиране и 

оползотворяване, тъй като по този начин се намалява обема на депонираните отпадъци. В по-

голямата си част тези отпадъци са съставени от рециклируеми и оползотворяеми отпадъци, за 

които има търсене. 

Препоръчва се провеждането на периодични кампании за събиране на отпадъците от 

домовете или предаването им на определени от общината приемателни пунктове. 

 

Излезли от употреба МПС 

Във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.61/25.07.2014 г.) 

и Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от МПС с цел създаване на ефективна и 

устойчива система за управление на отпадъците от МПС, Община Никола Козлево е необходимо 

да сключи договор за сътрудничество с фирма, която да организира събирането, 

транспортирането и съхранението на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), 

намиращи се върху общинска собственост на територията на общината кампанийно при 
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предварително определен график, както и последващо третиране, разкомплектоване и 

оползотворяване или обезвреждане на отпадъците от ИУМПС. Фирмата трябва да посочи 

площадки за съхранение и оператори на центровете за разкомплектоване на ИУМПС, 

притежаващи разрешение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. Като част от договора 

за сътрудничество е и изготвянето и реализирането на образователни програми, насочени към 

детските и учебни заведения, целящи популяризиране на дейностите по разделно събиране, 

повторно използване и рециклиране на ИУМПС. 

 

Негодни за употреба автомобилни гуми 

На територията на общината не съществува лицензирана площадка за събиране на 

негодни за употреба автомобилни гуми. 

До настоящия момент Община Никола Козлево няма сключен договор за възлагане 

задълженията на лицензирана фирма. 

 

Батерии и акумулатори 

Задълженията на общините в това отношение са определени в Наредба за батерии и 

акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ПМС №351/27.12.2012 г. ДВ 

бр.2/08.01.2013 г.). 

Наредбата се прилага за всички видове батерии и акумулатори, независимо от тяхната 

форма, обем, тегло, състав или употреба при пускането им на пазара и маркирането им, както и 

за негодните за употреба батерии и акумулатори. 

Съгласно чл.27, ал.1 от Наредбата кметът на общината организира дейностите по разделно 

събиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

и/или оказва съдействие на организациите по оползотворяване на НУБА като в това число 

определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и 

местата за предаване. 

Общината има сключен договор с фирма „РЕКОБАТ” АД - за организация по 

оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, но няма депонирани отпадъци 

до сега. 

 

Отработени масла 

Задълженията на общината в това отношение се определят от Наредба за отработените 

масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС №352/27.12.2012 г., ДВ бр.2/08.01.2013 г. 

Съгласно чл.39, ал.1 от Наредбата кметът на общината съдейства за извършване на 

дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за 

оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработени моторни масла 
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на територията на общината и информира обществеността за местоположението и условията за 

приемане на отработените масла. 

До настоящия момент Община Никола Козлево няма сключен договор за възлагане 

задълженията на лицензирана фирма. 

 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

Задълженията на общината се определят от Наредба за излязло от употреба електрическо 

и електронно оборудване, приета с ПМС №355/28.12.2012 г. (последно измемение в ДВ, бр. 100 

от 19.11.2013 г. в сила от 01.01.2014 г.). 

Съгласно чл.27, ал.1 от Наредбата кметът на общината оказва съдействие на 

организациите по оползотворяване, като определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системата за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО. 

Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се осъществява, 

като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица, които изпълняват 

задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи документи по чл.35 от ЗУО за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или оползотворяване на 

отпадъци на територията на общината. 

 

Отпадъци от хуманната медицина 

Депонирането на инфекциозни отпадъци е забранено от националното законодателство. 

Съгласно принципа “замърсителят плаща” болниците и другите лечебни и здравни заведения са 

отговорни за безопасното управление на образуваните отпадъци в резултат на тяхната дейност. 

 Неопасни отпадъци  

Генерират се във всички звена на ДКЦ, поставят се в кофа с капак или кош с педал с 

полиетиленови торби, маркирани с кафяв цвят – неопасен отпадък. Два пъти дневно (10,30 и 

16,30 часа) отпадъците се отнасят до изхода в контейнера за организирано сметосъбиране. 

 Опасни отпадъци 

Код 18.01.03* – празни банки след преливане на водно-солеви разтвори, памучни тампони, 

изцапани с кръв след манипулации - се събират в кофа с капак, маркирана с жълт цвят – опасен 

отпадък. 

Отделно в контейнер с маркировка “опасен отпадък” се събират отпадъци с код 18.01.03* 

– употребени вече еднократни спринцовки, игли, абокатни системи. 

След напълване на съдовете, опасните отпадъци се отнасят с полиетиленови торби в 

помещение за временно съхраняване. 

Няма данни за отпадъци от хуманна медицина на територията на община Никола Козлево. 
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Подробен анализ на управлението на отпадъците до настоящият момент в Община 

Никола Козлево, изводи и препоръки за подобрение на управлението им, както и 

целите/мерките за управление на отпадъците са подробно разработени и описани в 

Програма за управление на отпадъците 2014-2020, която е неразделна част от настоящата 

Програма за опазване на околната среда. 

 

2.6.5. Ландшафт 

Съществуващите екологични проблеми по отношение на ландшафтите могат да бъдат в 

резултат на: 

 замърсяване на съществуващите ландшафти с отпадъци и създаването на нови 

антропогенни и промишлени ландшафти с неблагоприятно визуално-естетическо 

въздействие; 

 замърсяването на ландшафтите и техните компоненти вследствие на строителните 

дейности при изграждане или реконструкцията на ПСОВ и канализационни системи, 

изграждане на регионални депа за битови отпадъци, ремонт на хидротехническите 

съоръжения, изграждане на кариери за добив на инертни материали, изграждане на речни 

прагове и други хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения за укрепване на 

речното легло и при експлоатацията на съществуващите такива в следствие на 

нарушаването, запрашаването и замърсяването на почвите, растителността и 

повърхностните води с тежки метали и прах от пътищата, замърсяване на почвите и 

растителността с гориво-смазочни материали от автотранспорта, строителната 

механизация; 

 преки нарушения на ландшафтните компоненти по време на строителните дейности на 

всички видове обекти от присъствието на строителна техника на площадката; косвени 

въздействия в следствие на промени в използването на земята, подходящо осветление на 

площадката на обекта, поставяне на огради и знаци, транспорт/маршрути за достъп, 

свързваща инфраструктура, разчистване на растителност по време на строителните 

дейности; 

 нарушаване, замърсяване с химически вещества и промяна на ландшафтните компоненти, 

в резултат създаването на нерегламентирани сметища на които неконтролирано се 

изхвърлят строителни и битови отпадъци и които нямат положен долен изолиращ екран; 

 отрицателно визуално въздействие върху ландшафтите от нерегламентираните сметища, и 

депата, видимост на сметищното тяло, неприятни миризми, наличие на боклук, раздухван 

от вятъра, възникването на пожари, липса на огради, знаци, табели на площадките, пътища 

за достъп, входове, липса на осветление на площадките; 
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 визуално-естетическо въздействие върху ландшафтните компоненти от 

хидротехническите съоръжения, сградите, инфраструктурата и необходимите съоръжения 

за построяването и експлоатацията на обектите; промени на характера на ландшафтите 

вследствие интензификацията на използването; въздействие върху ландшафтите 

вследствие предложенията за оформяне на ландшафта. 

 

2.6.6. Биологично разнообразие, флора, фауна 

Съществуващите екологични проблеми по отношение на флората и фауната могат да 

бъдат в резултат на: 

 нарушения на местообитанията и хабитатите на растителните и животинските видове, 

промени в екосистемите в района вследствие от засилената урбанизация на района. 

Последствията могат да бъдат унищожаване на цели растения или промени в плътността 

на популациите, безпокойство на животинските видове, унищожаване на места за 

гнездене, хранене, почивка, фрагментация на местообитанията, интродуцирането на 

неместни видове, които са по-конкурентноспособни от местните такива и могат да ги 

изместят от техните екологични ниши; 

 промяна на биоразнообразието и замърсяване на крайречните и водните екосистеми 

вследствие унищожаването на част от растителността, фрагментиране на местообитания и 

хабитати, унищожаване на места за гнездене, храна и почивка на животински видове, 

интродуциране на неместни видове в следствие замърсяване на водните обекти с 

отпадъчни води без необходимото пречистване; 

 дифузно замърсяване на местообитанията и хабитатите, промяна на биоразнообразието в 

екосистемите, мигриране на замърсителите по хранителните вериги и промяна на 

биоразнообразието в екосистемите в резултат от интензивното земеделие в районите и 

наторяването на земеделските терени с азотни и фосфорни торове, органични торове и 

препарати за растителна защита; 

 унищожаване на отделни растения, месторастения и места за гнездене в резултат на 

ерозиране в близост до хидротехническите съоръжения и вследствие неправилното 

изсичане и оголване на терените; 

 замърсяване на почвите и растителността, унищожаване на отделни растения или 

намаляване на плътността на популациите, засягане на местообитания на застрашени и 

редки видове, намаляване на видовото разнообразие, безпокоене и прогонване на животни 

и птици, места за гнездене и хабитати на различни видове и намаляване на 

биоразнообразието в резултат от създаването и наличието на нерегламентирани сметища. 

При интродуцирането на нови животински видове характерни за сметищата се създава 
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опасност за хората и домашните животни от разпространение на болести и зарази в 

околните територии; 

 промяна в биоразнообразието, фрагментацията на местообитанията, нарушаване на 

местообитания на застрашени и редки видове, места за гнездене и хабитати на различни 

видове, унищожаване на отделни животни вследствие извличането на минерали в района 

на речните басейни; 

 преки въздействия от присъствието на строителна техника на площадката - унищожаване 

на части или цели растения, нарушаване на растителната покривка или части от нея от 

строителната техника, нарушаване на целостта и засипване на тревната растителност с 

почва от изкопно-насипните дейности и при временното съхраняване на хумусния слой и 

от строителните и металните отпадъци на терена по време на строителните дейности на 

всички видове обекти. Преките въздействия върху фауната са свързани с нарушаване на 

хабитатите, безпокойство и прогонване на животинските видове, унищожаване на местата 

за гнездене и промяна на биоразнообразието; 

 промяна в биоразнообразието на крайречните територии вследствие унищожаване на част 

от растителните и животинските популации, места за гнездене и промяна в състава на 

екосистемите при наводнения; 

 промяна на биоразнообразието, породена от осоляване на почвите; 

 промяна на биоразнообразието поради хидростроитество и превръщане на водите от 

течащи в стоящи; фрагментация на популациите на ендемични видове; 

 унищожаване на местата за размножаване при корекция на реките; 

 замърсяване на водоемите с пестициди, използвани за борба с комарите; 

 ограничаване и преустановяване на замърсяването с органични вещества от хранително-

вкусовата промишленост. 

 

Животни 

На територия на общината се срещат редица защитени видове животни, включени в 

приложение 3 от ЗБР – обикновен таралеж, прилепи, пор, невестулка; от птиците – сива гъска, 

белочела патица, голям и малък ястреб, малък креслив орел, обикновен и белоопашат мишелов, 

орел змияр, сокол скитник, керкенез, ливаден дърварец, турилик, стридоядец, кокилобегач, 

врабчета, гугутки, лястовици, кос, дроздояд, синигери, коприварчета, шаварчета, овесарки, сови, 

кълвачи, кукувици, бял и черен щъркел; от влечугите – сухоземна и блатна костенурка, 

пепелянки, пъстър смок, крастава жаба и др.  

На територията на община Никола Козлево не се е извършвало преброяване на видовото 

разнообразие на водолюбивите птици. 

 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020 Г. 

 

 71 

Растения 

Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички 

форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите 

и процесите, протичащи в тях. Биологичното разнообразие е част от националното богатство и 

опазването му е задължение с приоритетна значимост. Същността на приоритетите по опазване 

на биологичното разнообразие могат да се систематизират както следва: опазване на 

местообитания по типова характеристика и местообитания на застрашени, редки и ендемични 

растителни и животински видове, представителни за България и Европа, нормативно уредено в 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).  

В община Никола Козлево се срещат многообразие от гъби, шипка, бял равнец, кокиче, 

жълт кантарион, риган, горска съсънка, дребноцветна коча билка, орхидия лимодором, дяволски 

орех, храстовидна карагана, клинавче, папрат и др. Някои билки имат важно значение за 

фармацевтичната промишленост и фитотерапията, затова е необходимо да се повишава 

културата по тяхното опазване, например: жълт кантарион, шипка, пелин, мащерка, живовляк, 

риган, бял равнец и др. Законът за лечебните растения (ЗЛР), подзаконовите нормативни 

документи – нaредби и заповеди към него на МОСВ уреждат опазването и регулират ползването 

на редица лечебни, редки и застрашени растения за добиване на билки, както и изкупуването и 

търговията с тях. 

Необходимо е общинската администрация да предприеме действия за изготвяне на 

приблизителна оценка на ресурса от лечебни растения и представянето й, оформена като 

предварителен проект за съгласуване в РИОСВ. Същият проект, съгласно чл.50, т.3 от ЗЛР, е 

необходимо да се включи в раздел “Лечебни растения” към общинската Програма за опазване на 

околната среда. Осъществена е добра координация и взаимовръзка с Регионалната дирекция по 

горите (РДГ), Държавните ловни стопанства (ДЛС), Държавните горски стопанства (ДГС) и 

общините в дейността и действията по прилагане и спазване на ЗЛР на територията на РИОСВ-

Шумен. 

 

Видове, обект на ловен туризъм 

Възможности за ловен туризъм предоставя цялата територия на общината. Видовете 

животни, обект на ловен туризъм, са: яребица, заек, диво прасе, сърна, елен и др. 

 

2.6.7. Зелена система 

Гори 

Горският фонд в общината обхваща територия от 83 165 дка. Преобладават 

широкостеблени широколистни гори. Горските формации са предимно от бор, смърч, черен дъб, 

зимен дъб, габър, благун, клен, цер, сребриста липа и др. Храстите са предимно от леска, глог, 
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трънка, шипка, къпина, смрадлика, мъждрян, бъз, люляк. Голямо е разнообразието на тревната 

покривка – синчец, минзухар, скално кокиче, съсънка, кукувиче грозде, пролетно ботушче и др., 

някои от които са включени в „Червената книга на България”. Голяма част от горите в общината 

са изсечени и се налага планово да бъдат засадени, отглеждани и поддържани, а в периода до 

2020 г. на територията на общината да се засадят и поддържат 6 000 дка нови гори. Общината 

има защитена гориста територия, която трябва да се превърне в туристически обект. 

Към момента на разработване на ПООС в общината е приета и действа Наредба за 

изграждане и опазване на зелената система на територията на община Никола Козлево, приета с 

Решение № 89 от 29.07.2008 г., Протокол № 8 на Общински съвет, която ще следва да се 

актуализира след приемане на настоящата програма, както и с оглед настъпилите промени в 

нормативната регламентация след 2008 г. В анализа на състоянието на зелената система (фаза 

предварителен проект на ОУП на община Никола Козлево) се прави подробно проучване, като 

площите от системата се разграничават на площи за широко обществено ползване и такива, за 

ограничено ползване и озеленени площи с друго специфично предназначение; изследват се 

достигнатите нормативни площи за отделните видове озеленяване (регламентирани с глава III от 

Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони, в сила от 13.01.2004 г. на МРРБ), правят се изводи за 

задоволеността на населението по повод зелените площи и необходимостта от още такива. 

Основните насоки за опазване на биологичното разнообразие, заложени в действащата Програма 

за опазване на околната среда на община Никола Козлево, са: 

 предотвратяване разораването на ливадите; 

 изграждане на пречиствателна станция за отпадните води (ПСОВ) за с. Вълнари, с. Никола 

Козлево и с. Цани Гинчево, което ще обхване 27% от селата и 44,25% от населението на 

общината; 

 запазване на съществуващите форми на земеделие – паша, косене на трева и др.; 

 предотвратяване посегателствата върху редки и застрашени видове; 

 възстановяване на популацията на изчезнали растителни и животински видове; 

 премахване на твърдите отпадъци и избягване изхвърлянето на такива в бъдеще; 

 екологично обучение, насочено към младите хора в общината; 

 създаване на условия за развитие на познавателен туризъм; 

 постепенно заместване на хибридните тополи с местни дървесни видове; 

 подобряване на местообитаванията за водолюбивите птици и рибите. 

 

През 2014 г. в общината е привлечен инвеститор чрез отдаване под аренда на 1 853 дка 

земя за срок от 25 години за засаждане и отглеждане на ценни дървесни видове. Инвестицията е в 

размер на 7 800 000 лв. и ще създаде 45 работни меса с постоянна заетост, като чрез реализацията 
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и ще се допринесе за създаване на нови насаждения и опазване и подобряване на околната среда. 

На територията на община Никола Козлево се намира защитена месност “Чибуклията”. 

Обявена е със Заповед №1187/19.04.1976 г на КОПС на площ 5,0 ха с цел опазване на вековна 

церова гора в съжителство с единично представения дървесен вид благун. Със Заповед 

№333/16.05.1991 г.на МОС площта на защитената местност е разширена на 31,80 ха. Намира се в 

ДГФ на ДЛС “Паламара”, землище с. Хърсово, община Никола Козлево и се стопанисва и опазва 

от ДЛС “Паламара”, под контрола на РИОСВ- Шумен. 

ДЛС „Паламара“ се намира в северозападната равнинна част на Шуменска област 

предимно на територията на община Венец. Обособено е през 1932 г. от цар Борис III като 

„царско ловище” и се утвърждава като една от елитните дивечовъдни станции. Още със 

създаването си „Паламара” се устройва като основна база за развъждане и разселване на 

благороден елен в страната. Известна е с едни от най-добрите трофеи в страната. Средното тегло 

на добивания трофей от благороден елен е 9 кг. Най-добрите трофеи достигат до 13 кг. Трофеите 

от глиган са от 14 см до 25 см. Трофеите от сръндак са от 250 грама до 450 грама. Организира се и 

лов на хищници като чакали и лисици. ДЛС „Паламара“ разполага с два ловни дома. Ловен дом 

„Паламара” е с 11 места, а ловен дом „Дъбрава” е с по-ограничен капацитет – 4 места. На 

територията на стопанството се намира защитена местност „Чибуклията”, както и 18 вековни 

дървета. Няма план за управление на защитената местност “Чибуклията”. 

През 2013 г, както и през предходните години на територията на РИОСВ-Шумен не са 

възниквали пожари в защитената местност и в съседство с тях в ДГФ. 

 

2.6.8. Шум 

Измерванията са извършени в съответствие с Методика за определяне на общата звукова 

мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на 

шума в мястото на въздействие, утвърдена със Заповед № РД – 613/08.08.2012 г. на министъра на 

околната среда и водите. 

Не е установено неизпълнение на Условие 12 от издадените комплексни разрешения (КР). 

 

2.6.9. Културно наследство 

Не са установени проблеми с опазването на културното наследство на територията на 

общината. 

 

2.6.10. Радиационен контрол 

Програмата на Регионална лаборатория – Шумен не включва радиологичен мониторинг 

на околната среда. 
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2.6.11. Превантивни дейности - ОВОС 

Издадени са 48 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 

инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложение № 2 към ЗООС, за които се 

съвместява преценката по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони.  

 

Доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Шумен от 2013 г. дава следните 

общи констатации за компонентите на околната среда за района: 

 

ВЪЗДУХ 

Не са превишени нивата на регламентираните пределно допустими концентрации по 

показатели SO2 и NO2 в обхвата на АИС-Шумен. Не са отчетени превишения на пределно 

допустимите концентрации по същите показатели и при измерванията в гр. Търговище на МАС 

на РЛ-Варна към ИАОС София при изпълнение на утвърдения график от МОСВ. 

Изпълнени са проверките по утвърдените графици от МОСВ във връзка с прилагането на 

подзаконовите наредби към Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от 

шума в околната среда в област Шумен. 

Въпреки отчетеното понижение на броя на регистрираните превишения на 

средноденонощните концентрации по показател ФПЧ 10 в сравнение с предходната година, 

същите са повече от изискването да не бъде превишавана СДН повече от 35 пъти през годината 

(през 2013 г. са регистрирани 59 превишения на СДН при 76 такива за 2012 г.). Превишенията са 

измерени основно през зимния период. 

Запазва се тенденцията през отоплителния сезон да се използват битови горивни 

съоръжения и инсталации, работещи с твърдо гориво. 

Предвид икономическото състояние на фирмите и цените на горивата, при работа на 

горивни инсталации за технологични нужди се предпочита използване на твърдо гориво. 

 

ВОДИ 

Не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения на 

“Строителни изделия” АД, “ПХЖ Брадърс комерс” ЕАД, “Рока България” АД, “Ив-мес” ЕООД, 

“Айсис” ООД и други в област Шумен.  
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Липсващи ГПСОВ на по-големите селищни агломерации на територията на РИОСВ-Шумен 

– Нови пазар, Каспичан, Смядово, Омуртаг, Антоново, Опака, Тодор Икономово, Ясенково, 

Никола Козлево. Предприети са мерки от кметовете на общини и общински ръководства за 

осигуряване на финансиране на проектите за изграждане на ГПСОВ, но такова не е било 

осигурено, съответно не е започнало изграждането на обектите. 

Част от емитерите на производствени отпадъчни води са с остарели пречиствателни 

съоръжения и се нуждаят от тяхното модернизиране. 

 

ПОЧВИ 

Намалява нерегламентираното изхвърляне на отпадъци  върху почвата. 

Във връзка със съхранението на залежали и негодни за употреба пестициди в Б-Б кубове, 

общински, държавни и частни складове и контрола за състоянието и количествата на 

пестицидите и свързаната с това потенциална възможност за замърсяване на прилежащи терени, 

проблем за осъществяване на ефективната контролната дейност е липсата на информация за 

реалните собственици на някои общински и държавни складове и по-точно липсата на писмена 

документация, с която последните са предадени за управление и разпореждане на общинските 

местни асминистрации. В тази връзка отговорността е неясна и размита и изпълнението на 

даваните предписания понякога е невъзможно. Като цяло състоянието на складовете за 

съхранение на залежали и негодни за употреба пестициди и Б-Б кубове не е добро, същите имат 

нужда от ремонт и средства за охрана, а когато са предадени за управление на малки кметски 

администрации, това е почти невъжможно, поради ограничените мастни бюджети.  

 

ОТПАДЪЦИ 

Увеличава се броят на фирмите извършващи дейности по оползотворяване на отпадъци. 

Фирмите предприемат действия по намаляване на образуваните отпадъци. 

Общините започнаха подготовката по изграждане на площадки за събиране на отпадъци от 

домакинства: едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др., което ще доведе по-ефективното 

управление на тези видове отпадъци. 

Вследствие на извършената контролна дейност по фактор «отпадъци», администрации на 

държавни институции и фирми, както и търговски обекти, учебни заведения и болници въведоха 

система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло, във връзка с 
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изискванията на чл. 33, ал. 2 от ЗУО. Това допринесе за намаляване на потока от хартия, стъкло и 

пластмаса от потока битови отпадъци, като в частност е положителна насока в ефективността на 

разделното събиране на отпадъците от опаковки. 

При извършените проверки по чистотата на населените места впечатление прави доброто 

общо състояние на закритите сметища за битови отпадъци по населените места в област 

Търговище. Всички те към настоящия момент са запръстени и не се използват от населението. 

При проверките не са констатирани нови замърсявания на закритите сметища, което говори за 

повишаване културата на гражданите и проявено отношение към опазване на околната среда. 

 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ (БРЗТ) 

В резултат от своевременно извършените от РИОСВ-Шумен проверки на билкозаготвители, 

както и такива извършващи билкоизкупуване и заготвяне на билки, до голяма степен се ограничи 

и предотврати незаконния добив на билки и търговия с тях. 

През 2013 г., както и през предходните години, продължиха дейностите по прибиране и 

грижа за ранени птици и животни (както от защитени видове, така и на такива, които не са 

обявени за защитени), като техният брой спрямо 2012 г. е по- голям.  

 

ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (ОХВ и УР) 

През 2013 г. продължи изпълнението по укрепване, прилагане и налагане на 

законодателството по управление на химикалите с цел да се ограничава и предотвратява риска за 

човека и околната среда от въздействието на всички химични вещества, класифицирани като 

опасни по смисъла на Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(ЗЗВВХВС), които се съхраняват, произвеждат и употребяват на територията на РИОСВ-Шумен. 

Експертите от администрацията на общината оказват текуща помощ на операторите в 

изпълнение на изискванията на Регламент REACH, Регламент /ЕО/648/2004, Регламент (EO) 

1272/2008, Регламент 689/2008(PIC), Регламент 850/2004 (POPs), Регламент 1102/2008 (Живак), 

Наредбата за съхранение на опасни вещества и смеси, Закона за опазване на околната среда и 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях. 

Експертите от администрацията на на общината оказват текуща помощ и се извършва 

съвместна дейност с РЗИ и ИА ”Главна инспекция по труда” във връзка с изпълнение на 

изискванията на Регламент REACH, Регламент /ЕО/648/2004, Регламент (EO) 1272/2008. 
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ОВОС и ЕО 

В сравнение с процедиранията по ОВОС и ЕО за 2012 г., когато преобладаваха 

инвестиционни намерения, свързани с разширяване на съществуващи площадки за скрап, с 

дейности по разкомплектоване на ИУМПС, НУБА и ИУЕЕО, се констатира, че обхвата на 

дейностите с отпадъци, съгласно инвестиционната инициатива за 2013 г. се разширява с нови 

дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

При контролната дейност по ОВОС не се констатира неизпълнение на поставените условия 

и мерки, за етапите на които се намира реализацията на проектите. Неизпълнението на по-голяма 

част от поставените условия е резултат от нереализирани инвестиционни намерения, 

преобладаващи от които са обекти за производство на електроенергия от ВЕИ. 

Липсват разработени критерии, одобрени от МЗ, за оценка на степента на значимост на 

отрицателните въздействия върху човека и възможния риск за човешкото здраве от реализацията 

на инвестиционните предложея, което затруднява изготвяне на мотивирани становища от страна 

на специализираните компетентни органи при процедирането по реда на глава шеста от ЗООС. 

В община Никола Козлево няма данни за: 

- инфраструктурни инвестиционни предложения;  

- напояване на земи; 

- интензивно развъждане на риба; 

- енергийно стопанство; 

- инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или 

химични процеси; 

- инсталации в химическата промишленост; 

- съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства; 

- туризъм и отдих. 

Има заявяване за първично залесяване и обезлесяване с цел промяна предназначението на 

земята. 

 

2.7. Администриране на дейностите по опазване на околната среда 

Дейностите по опазване на околната среда представляват комплекс от решения, действия 

и дейности, свързани с образуването на отпадъците, екологосъобразното им третиране на база 

определена информация, както и различните форми на контрол. 
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Общинският съвет на община Никола Козлево се състои от 13 общински съветници, в 

състава на който няма постоянна комисия "Екология”. 

С Решение № 94 от Протокол 11/30.10.2014 г. на Общински съвет - Никола Козлево е 

дадено съгласие Община Никола Козлево да вземе участие в регионално сдружение на община 

град Добрич и общини Добричка, Балчик, Ген. Тошево, Шабла, Каварна, Тервел и Крушари за 

изграждане на регионално депо за ТБО. В структурата на общинска администрация - Никола 

Козлево на един служител на длъжност специалист „Екология и опазване на горите” в дирекция 

„УТ и СпД” са възложени функции, свързани с дейностите по екология. Има изградено и звено 

към дейност „Чистота“ с наети 4 лица. 

С Решение №83 по Протокол №10/25.09.2014 г. Общински съвет – Никола Козлево е 

приел Наредба за управление на отпадъците на територията на община Никола Козлево. 

 

Таблица 23 Специалисти и дейности към специализирана администрация “Екология и 

опазване на горите” по години 

Параметър 2009 2010 2011 2012 

Брой служители, които осъществяват контрол единствено по 

управление на отпадъците 
1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 

Брой служители, които осъществяват контрол, както по 

управление на отпадъците, така и по изпълнение на други 

изисквания на закони и общински наредби  

1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 

Брой обекти на територията на общината, които подлежат на 

контрол от страна на общината по Закона за управление на 

отпадъците 

11 бр. 11 бр. 11 бр. 11 бр. 

Общ брой наложени глоби и санкции за неизпълнение на 

изисквания по управление на отпадъците, наложени от 

общински контролни органи 

3 бр. 3 бр. 2 бр. 0 

в т.ч на:     

-физически лица 3 бр. 3 бр. 2 бр. 0 

-юридически лица 0 0 0 0 

Източник: Община Никола Козлево 

 

2.8. Финансиране на дейностите по опазване на околната среда 

Като член на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич”, Община 

Никола Козлево има следните финансови ангажименти: обща сума на вноската – 73 863 лева, 

платима както следва: 

 2011 г. – 11 663 лева; 

 2012 г. – 31 100 лева; 

 2013 г. – 9 330 лева; 

 2014 г. - 13 995 лева; 

 2015 г. – 7 775 лева. 

 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020 Г. 

 

 79 

Таблица 24 Структура на приходите на бюджета на община Никола Козлево 

Вид приход 
2010 2011 2012 2013 

Хил. лв. % Хил. лв. % Хил. лв. % Хил. лв. % 

Данъчни приходи 107 2.03 140 2.60 295 6.40 183 2.16 

Неданъчни приходи 159 3.02 470 8.75 678 14.72 892 10.53 

Трансфери от/за бюджетни сметки 448 8.50 361 6.72 165 3.58 349 4.12 

Извънбюджетни сметки 1215 23.06 703 13.08 461 10.00 3840 45.35 

Субсидии от държавния бюджет 2967 56.33 3107 57.82 3234 70.22 3445 40.69 

Финансиране на 

дефицита/излишъка 

372 7.06 593 11.03 -227 -4.93 -241 -2.85 

Общи приходи 5268 100 5374 100 4606 100 8464 100 

Източник: ОПР 2014-2020, Никола Козлево 
 

Данните показват, че нарастването на общинските приходи се дължи преди всичко на 

трансферите за бюджетни и извънбюджетни сметки, субсидиите от държавния бюджет и ръста на 

данъчните и неданъчни приходи (наеми, приходи от земя, такси за битови отпадъци и др.). 

 

Фигура 11 Приходи на бюджета на община Никола Козлево 

 
Източник: ОПР 2014-2020, Никола Козлево 

 

Дейностите по управление на отпадъците се финансират от общинския бюджет. 

Основният приход в общинския бюджет за обезпечаване на тези дейности е таксата за битови 

отпадъци, която се събира от населението и фирмите, генериращи отпадъци. 

Таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по: обезпечаване със съдове за смет, 

сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждането в депа и др. съоръжения, както и за 

поддържането чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 
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При определяне на таксата за битови отпадъци се има предвид следните критерии: 

адекватност, гъвкавост, справедливост, равнопоставеност, ефективност и леснота. 

Размерът на такса “битови отпадъци” се определя въз основа на “План-сметка за 

приходите и разходите от такса смет”, като за целта е приета методология от Общинския съвет. 

Най-разпространената основа, която се използва за определяне на такса смет, е данъчната 

оценка на жилищните имоти на граждани и предприятия и отчетната стойност на нежилищните 

имоти на фирми, предприятия и учреждения. Методът е основан върху един от основните 

принципи – “принципа за равнопоставеност”, широко използван както в европейското, така и в 

българското законодателство. Това предполага тежестта на издръжката на дейността да се поеме 

пропорционално на имотната състоятелност. 

От 2010 г. се определя и размера на такса битови отпадъци на брой съдове – контейнери 

тип „Бобър”. За определянето на такса „битови отпадъци“, по данни от предходната година, се 

извършват следните дейности: 

 обособяване на приходите от такса смет само за физически лица – (лв.); 

 разпределение на количеството отпадъци между домакинствата (физически лица) и 

предприятия, и фирми (юридически лица) – (t); 

 юридическите лица заплащат според количеството отпадъци на база: брой и вид на 

използваните съдове за отпадъци и кратност на извозване – (лв.); 

 определяне броя на населението по последното преброяване – (ж.); 

 генерираното количество отпадъци само от физическите лица –(t); 

 определяне нормата на натрупване в t/ж. за годината; 

 определяне цената на тон отпадък в лв./t; 

 определяне на таксата според (нормата на натрупване) количеството генерирани 

отпадъци от жител на общината – (лв./ж.); 

 разпределение на таксата между трите услуги по управление на отпадъците става на 

база дяловото им участие в общите разходи. 

Кметът на общината внася аргументирано предложение за размера на такса „битови 

отпадъци“ в Общинския съвет, който взема крайното решение. 

Таблица 25 Приходи от такса битови отпадъци в контекста на общинските бюджети в 

България 

Приходи 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общо приходи от такса 

битови отпадъци (лв.) 
338 570 503 395 636 957 437 495 224 467 987 741 498 193 499 462 963 129 

Общо приходи от такси 

на общините (лв.) 
558 979 793 653 811 493 654 150 607 675 293 188 696 684 541 664 409 439 

Общо бюджетни приходи 

на общините (лв.) 
4 077 098 966 5 490 679 271 4 760 799 100 4 636 912 199 4 548 011 518 4 547 023 183 
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Приходи 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Динамика (%, 

предх.год.=100) 
      

Общо приходи от такса 

битови отпадъци 
100,0% 116,9% 110,6% 107,0% 106,5% 92,9% 

Общо приходи от такси 

на общините 
100,0% 117,0% 100,1% 103,2% 103,2% 95,4% 

Общо бюджетни приходи 

на общините 
100,0% 134,7% 86,7% 97,4% 98,1% 100,0% 

Дялове (%)       

Дял на приходите от такса 

битови отпадъци в 

приходите от такси на 

общините 

60,6% 60,5% 66,9% 69,3% 71,5% 69,7% 

Дял на приходите от такса 

битови отпадъци в 

бюджетните приходи на 

общините 

8,3% 7,2% 9,2% 10,1% 11,0% 10,2% 

Източник: НСОРБ, МФ, НСИ 

Такса битови отпадъци осигурява основния дял от приходите от такси за общините в 

България и определя един стабилен процент от общинските бюджетни приходи. Приходите от 

такса битови отпадъци се характеризират с по-благоприятна динамика в сравнение с общите 

бюджетни приходи на общините и в частност приходите им от такси, които в кризисния период 

2008-2011 г. или спадаха или нарастваха с минимални темпове. В резултат на това расте и делът 

на приходите от такса битови отпадъци в общите постъпления от такси за общините, тъй като 

кризата се отрази драматично върху постъпленията на общините от такса за технически услуги 

(свързана основно със строителството). Тези изводи са валидни както общо за страната, така и за 

отделните групи общини в зависимост от броя на тяхното население. 

 

Таблица 26 Приходи от такса битови отпадъци по групи общини в България, лв./жител 

Общини 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Малки общини 

(под 10 хил.жители) 
22,61 26,85 31,46 34,29 41,46 40,96 

Средни общини 

(10-50 хил. жители) 
26,90 32,55 35,79 38,81 44,73 44,88 

Големи общини 

(50-100 хил.жители) 
34,19 39,82 41,96 45,58 52,18 48,93 

Много големи общини 

(над 100 хил.жители) 
71,14 82,23 92,14 98,30 101,03 91,02 

СРЕДНО - България 44,31 52,01 57,84 62,36 67,99 63,55 

Източник: НСОРБ, МФ, НСИ 

 

Данните показват, че големите общини реализират най-високи приходи на жител. На тях 

се падат 57-60% от общите приходи от такса битови отпадъци в страната през различните 

години. Тези общини реализират и най-високи постъпления на един жител. 
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Таблица 27 Приходи от такса битови отпадъци по групи потребители в лева 

Община Никола Козлево 2009 2010 2011 2012 

Общо приходи, в т.ч. 31761.00 121942.00 112233.00 163980.00 

- от домакинства 21761.00 105942.00 83000.00 122000.00 

- от юридически лица 10000.00 16000.00 29233.00 41980.00 

Източник: Община Никола Козлево 

 

 

 

Таблица 28 Разходи за управление на отпадъците в лева 

Община Никола Козлево 2009 2010 2011 2012 

Общо разходи, в т.ч. 198889.00 76973.00 70578.00 132409.00 

Закупуване на съдове за битови отпадъци 154164.00 23526.00 0 0 

Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите 

отпадъци 
0 28243.00 50194.00 83639.00 

Проучвае, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депа за 

битови отпадъци 

0 0 0 0 

Саниране, закриване и рекултивиране на стари 

замърсявания 
0 0 0 0 

Зимно и лятно почистване на уличните платна, 

площадите, алеите, парковите и други територии от 

населените места, предназначени за обществено 

ползване 

44725.00 22204.00 20384.00 48770.00 

Източник: Община Никола Козлево 

 

 

Извършените разходи за 2014 г. относно „Чистотата и мерките за опазване на околната 

среда, сметосъбиране, сметоизвозване и други“ са както следва: 

Таблица 29 Извършени разходи за 2014 г. по отношение мерки за опазване на ОС 

Разход Сума 

Обща издръжка - четири пъти месечно от населените места сметосъбиране и сметоизвозване, 

разход за депониране на 1 тон отпадъци от общинско предприятие „Регионално депо за неопасни 

отпадъци” гр. Шумен, кв. „Дивдядово”, издръжка на специализирания автомобил за 

сметосъбиране и сметоизвозване 

55 937.00 лв. 

Възнаграждения, осигуровки, надбавки и др. на работниците обслужващи специализирания 

автомобил 

21 750.00 лв. 

Почистване на уличните платна 6 321 лв. 

Годишен членски внос към сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ 1 420.00 лв. 

Общо 85 428.00 лв. 

Източник: Община Никола Козлево 

 

 

Поносимият размер на средствата, които едно домакинство може да заплаща за 

управление на отпадъците годишно, е определен на база горецитираното изискване и е определен 

като поносимият размер на средствата за едно домакинство е разделен на средния брой членове 

на едно домакинство в страната. Резултатите от изчисленията показват, че средно за общините, 

предоставили информация, равнището на такса битови отпадъци е както следва: 
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Таблица 30 Поносимост на такса битови отпадъци за населението в България 

Параметър 2009 2010 2011 2012 

Такса битови отпадъци, платена на 1 жител от домакинствата в 

извадката1 (лв./1 ж.) 17,92 19,31 21,15 22,18 

Среден годишен доход на домакинство (лв.) 9122 9023 9251 10244 

Среден размер на домакинство в България (бр. членове) 2,47 2,47 2,45 2,37 

Поносим размер на средствата, които 1 домакинство може да 

заплаща за управление на отпадъците годишно (на база 1% от 

средния доход на домакинствата), (лв.) 91,22 90,23 92,51 102,44 

Поносим размер на средствата, които 1 лице може да заплаща за 

управление на отпадъците годишно (на база 1% от средния доход 

на домакинствата), (лв.) 36,93 36,48 37,82 43,27 

Източник: Анкетно проучване, проведено за целите на разработването на НПУО 2014-2020 г., Национален 

статистически институт, собствени изчисления 

 

От таблицата става ясно, че към момента населението заплаща около 0,5% от дохода си за 

услуги, свързани с такса битови отпадъци. В същото време съществува значителна 

диференциация в доходите на домакинствата в регионален разрез, както и според критерия 

градско и селско население. Тази диференциация следва да се има предвид при решаването на 

бъдещото развитие на услугите, свързани с управление на отпадъците. 

Общински съвет - Никола Козлево е определил такса „битови отпадъци” за 2014 г. в 

размер на 6,60 промила за физически лица и 9,00 промила за юридически лица. При среден 

годишен доход на едно лице в област Шумен – 4 333.00 лв за 2013 г., таксата е соцално поносима 

за населението. 

Отчитайки конкретните условия на община Никола Козлево, постъпващите средства при 

правилно и целенасочено използване могат да осигурят една нормална организация за 

задоволяване нуждите на населението от качествени услуги. 

 

Тенденция: 

Привличане на допълнителни инвестиции и подобряване качеството на предлаганите 

услуги на база публично-частно партньорство. 

Разходите за управление на отпадъците имат най-висок дял в общите разходи за опазване на 

околната среда в България, като този дял непрекъснато нараства (вж. следващата таблица). 

 

 

 

 
                                                                    
1 2009 г. – 188 общини; 2010 г. – 193 общини, 2010 г. – 196 общини; 2011 г. – 197 общини 
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Таблица 31 Разходи за управление на отпадъците в контекста на разходите за опазване на 

околната среда в България 

Разходи 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Разходи за управление на отпадъците 

(хил.лв.) 405 146 580 949 540 974 677 371 749 118 1 078 291 

 - в т.ч. инвестиции (хил.лв.) 115 509 180 383 119 307 241 997 166 455 145 055 

Разходи за опазване на околната среда 

(хил.лв.) 1 197 422 1 700 329 1 280 563 1 273 777 1 438 165 1 693 583 

 - в т.ч. инвестиции (хил.лв.) 632 975 835 826 545 291 545 564 511 813 413 573 

Дял на разходите за управление на 

отпадъците в разходите за опазване на 

околната среда 33,8% 34,2% 42,2% 53,2% 52,1% 63,7% 

Дял на инвестициите за управление на 

отпадъците в инвестициите за опазване 

на околната среда 18,2% 21,6% 21,9% 44,4% 32,5% 35,1% 

Дял на инвестициите за управление на 

отпадъците в общите разходи за 

управление на отпадъците 28,5% 31,0% 22,1% 35,7% 22,2% 13,5% 

Брутен вътрешен продукт (хил.лв.) 60 184 626 69 295 031 68 321 610 70 511 243 75 307 921 77 582 124 

Дял на разходите за управление на 

отпадъците в БВП 0,67% 0,84% 0,79% 0,96% 0,99% 1,39% 

Динамика на общо разходите за 

управление на отпадъците (%, 

предх.год.=100) 100,0% 143,4% 93,1% 125,2% 110,6% 143,9% 

Динамика на инвестициите за 

управление на отпадъците (%, 

предх.год.=100) 100,0% 156,2% 66,1% 202,8% 68,8% 87,1% 

Динамика на БВП (%, предх.год.=100) 100,0% 115,1% 98,6% 103,2% 106,8% 103,0% 

Източник: НСИ 

 

Основните сектори, в които се извършват разходи по управлението на отпадъците, са 

индустрията и публичния сектор (управление на битовите отпадъци от страна на общините). 

Сумарно на тях се падат 98-99% от общите разходи за управление на отпадъците в страната. В 

рамките на индустрията с най-голямо значение са т.нар. специализирани производители на еко 

услуги – организациите по оползотворяване на отпадъци, на които се падат средно около 70% от 

разходите по управление на отпадъците в рамките на индустрията. 
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Фигура 12 Структура на източниците на финансиране на оперативните разходи в 

управлението на отпадъците 

49,6% 48,8% 1,6%

50,5% 47,5% 2,0%

55,3% 42,7% 2,0%

58,3% 40,8% 0,9%
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Собствени средства Средства на общините Други

 

Източник: НСИ 

 

 

Фигура 13 Структура на източниците на финансиране на инвестициите в управлението на 

отпадъците 

29,0% 27,8% 8,7% 12,5%
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19,0%
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Източник: НСИ 
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Оперативните разходи в управлението на отпадъците се поделят между организациите по 

оползотворяване на отпадъците и общините (за управлението на битовите отпадъци).  

Основния източник за финансиране на инвестиционните разходи за управление на 

отпадъците са собствените средства на организациите по оползотворяване. Останалите средства 

се осигуряват от целеви средства по линия на републиканския бюджет, собствени средства на 

общините и безвъзмездно финансиране.  

 

 

Въз основа на анализа могат да се формулират следните по-важни 

изводи: 

 В България не съществува истинска система „плащане при 

изхвърляне”, тъй като потребителите на услугата, свързана с 

управлението на битовите отпадъци, не плащат на база 

количество на изхвърлените от тях отпадъци; 

 Заплащането на такса, чийто размер е определен на база, различна от количеството на 

изхвърлените отпадъци, на практика не създава стимул на населението да изхвърля 

по-малко количество отпадъци; 

 Бизнесът заплаща повече на количество генерирани отпадъци в сравнение с 

населението. Това доведе и до натиск от страна на бизнеса и въвеждането на новите 

нормативни промени в ЗМДТ, свързани с механизма за определяне размера на такса 

битови отпадъци; 

 Към настоящия момент средно за страната и в община Никола Козлево размерът на 

такса битови отпадъци е поносим за населението. 
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3. SWOT АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Общи 

 Наличие на административен капацитет за 

покриване на общинските отговорности по 

опазване на околната среда 

 Възникване на ситуации, водещи до отлагане и 

забавяне на реализацията на дейности и проекти и 

непълно усвояване на фондове 

Въздух 

 Добро качество на атмосферния въздух 

 Липса на наднормено замърсяване на въздуха в 

резултат на промишлени дейности 

 Няма функционираща съвременна система за 

мониторинг на качеството на атмосферния въздух 

и постоянна отчетност на изпълняваните мерки за 

намаляване на замърсяването на въздуха 

 Системни превишения на нормите за качество на 

атмосферния въздух, най-вече през зимните 

месеци на годината, и в резултат на изгарянето на 
твърди горива за отопление и увеличаване на 

автомобилния парк и пътния трафик 

Води 

 Редовно водоснабдяване на почти цялото 

население с вода за питейно-битови нужди, 

отговаряща на нормативните изисквания 

 Липса на мониторингови станции и система за 

контрол на замърсяванията на водите 

 В с. Църквица водата не отговаря на изискванията 

за качество на питейните води 

 Цялата община е без изградена канализационна 

система и ПСОВ 

 Показателите на водните тела в общината не 

отговарят на изискванията за добро екологично 

състояние 

 Лошо състояние на деретата на реките 

Почви 

 Физико-географските и климатични особености 

дават възможност за развитието на разнообразно 

биологично земеделие (производство на зърнени и 

технически култури, зеленчукопроизводство) 

 Общината проявява инициативност при 

възникващи проблеми върху земеделски и други 

земи, картира нерегистрирани сметища и увредени 

територии, като регулярно ги отстранява и 

рекултивира 

 Общината притежава КВС върху земеделските земи 

 Липса на данни за картирани замърсени почви 

вследствие земеделска или промишлена дейност 

 Общината не разполага с данни за степента на 

замърсяване (засоляване, вкисляване и 

контаминация с вредни вещества) за част от 

земеделските земи, защитената местност и 

парковете 

Отпадъци 

 Съществуваща общинска нормативна уредба по 

управление на отпадъците 

 Участие на общината в регионално депо за ТБО 

 Липса на депа за строителни и селскостопански 

отпадъци, отговарящи на съвременните 

изисквания 

Биологично разнообразие 

 Сравнително добре запазената природа предполага 

богато биологично разнообразие 
 Липса на карти с описание на биологичното 

разнообразие, флора и фауна 

Зелена система 

 Висок относителен дял на горски ресурси като 

алтернативен източник на допълнителен бизнес – 

билки, гъби, горски плодове и др. 

 Наличие на вековна гора – основа за развитие на 

познавателен и екотуризъм 

 Няма план за управление на горските ресурси 

Други 

 Разнообразни природни ресурси, подходящи за 

алтернативни форми на туризъм; 

 Изграденост на по-голямата част от пътната мрежа 

 Недостатъчно служители в общината за 

реализиране на програмата по околна среда 

 Миграция на населението 

 Нисък финансов ресурс на общината 

 Слаба активност у населението за участие при 

решаване на проблемите по околната среда 
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 Недостатъчно добре развити партньорски връзки 

между бизнеса и органите на местната власт 

 Земеделските стопани почти не са запознати с 

изискванията за биологично земеделие 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Общи 

 Наличие на действащи международни програми за 

финансиране на изпълнението на предвидените 

мерки от плановете за действие за подобряване на 

състоянието на община Никола Козлево по 

отделните компоненти на околната среда 

 Липса на постоянен контрол по отношение 

опазването на компонентите на околната среда  

Въздух 

 Планиране на дейности по газификация на 

общината 

 Въвеждане на високи екологични стандарти за 

междуселищни автобуси 

 Недостиг на финансови средства за реализиране 

на проекти в областта на ефективното използване 

на природните ресурси и опазване на околната 

среда 

Води 

 Изграждане на канализационна система в цялата 

община 

 Изграждане на пречиствателна станция в общината 

и последващо третиране на генерираните утайки от 

бъдещата ПСОВ 

 Подобряване на водоснабдителната система 

 Намаляване на водните ресурси и влошаване на 

техните качествени характеристики в резултат от 

антропогенната дейност 

Почви 

 Проучване състоянието на почвите, данни за 

наднормено замърсяване, картиране на резултатите 

с цел набелязване на оздравителни мерки 

 Възможен недостиг на средства 

Отпадъци 

 Положителни тенденции за по-нататъшно развитие 

на системите за разделно събиране, рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците 

 

Биологично разнообразие 

 Развитие на биоземеделие и подобряване на 

почвеното плодородие 

 Липсва система за събиране и обмен на 

информация, мониторинг и оценка на 

биологичното разнообразие в горските екосистеми 

 Антропогенно въздействие върху флората и 

фауната в защитената местност 

Зелена система 

 Внедряване на съвременни информационни 

технологии в управлението на околната среда и 

природните ресурси, вкл. географски 

информационни системи (ГИС) 

 Интегриране на консервационните цели в 

горскостопанските практики 

 Прилагане на програма за адаптиране на 

залесяванията към климатичните промени и 

увеличаване капацитета на горите при усвояване и 

редуциране на вредните емисии в атмосферата 

 Засилване на засушаванията в резултат от 

евентуални промени в климата 

Други 

 Изграждане на допълнителни мощности от 

алтернативни източници на енергия 

 Подмяна на улично осветление 

 Участие в бъдещи проекти по оперативните 

програми за опазване на околната среда 

 Навлизане на частния сектор и ПЧП в дейността по 

опазване на околната среда 

 Развитие на еко-туризма, ловния, селския и др. 

видове туризъм 

 Провеждане на кампании по околна среда, 

свързани с национални и местни инициативи 

 Климатични промени и произтичащите заплахи, 

свързани с тях 

 Санкциите за замърсяване са ниски и не 

мотивират фирмите и гражданите да влагат 

инвестиции в нови пречиствателни съоръжения 
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4. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Възоснова на анализа на средата са определени визията, мисията и отговорностите на 

Община Никола Козлево за опазване на околната среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определени са също така стратегическа и специфични цели за опазване на околната среда, 

както и конкретни мерки за реализация, които са детайлизирани в План за действие. 

Определянето на мерките е съобразено със степента на тяхното пряко и косвено 

въздействие върху компонентите на околната среда и с тяхната класификация като основни и 

допълнителни мерки. 

Основни мерки: 

 приети и действащи нормативни актове за опазване на околната среда; 

 мерки, които осигуряват прилагане на принципа за по-пълно възстановяване на разходите 

за опазване на околната среда; 

 мерки за подпомагане на ефективното и устойчивото използване на компонентите на 

околната среда за постигане на целите за опазване на околната среда; 

 мерки за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, включително мерки за 

опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на пречистване за получаване 

 

 

 

Мисия: 

Да намалим вредните въздействия върху 

околната среда, посредством 

партньорство и добро управление в 

защита на здравето, безопасността на 

хората и околната среда 

 

 

 

 

 

 

Отговорности: 
- Ангажимент за опазване на ОС, общественото 

здраве и безопасност 

- Ангажимент за спазване на законодатеството за ОС 

- Ангажимент за партньорство и добро обслужване 

- Ангажимент за качество 

- Ангажимент за грижа за хората 

 

 

Визия: 
Устойчива община, основана 

на опазване на ОС за 

бъдещите поколения 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020 Г. 

 

 90 

на води с питейни качества; 

 регулиране на водовземанията на пресни повърхностни и подземни води, завиряване на 

пресни повърхностни води; 

 регулиране на изкуственото подхранване на подземните води; 

 регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на замърсители от 

точкови източници на замърсяване или изисквания за издаване на разрешителни и техния 

периодичен преглед и актуализация; 

 определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници на 

замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването; 

 мерки за намаляване на значителните изменения на компонентите на околната среда; 

 мерки за предотвратяване на техническите загуби на замърсители и за предотвратяване 

и/или намаляване въздействието на аварийни замърсявания; 

 програми за опаване на редки видове животни и растения; 

 мониторинг на популациите и местообитанията; 

 контрол на инвазивните видове и др. 

 

Допълнителни мерки: 

 законодателни мерки – по-строги индивидуални емисионни ограничения за постигане на 

целите на опазване на околната среда; 

 административни мерки – по-строги административни мерки при нарушение на 

екологичното законодателство; 

 икономически и/или финансови мерки - намаляване ползването на питейна вода за други 

цели; повишаване на цената на водата като ресурс с цел разумно потребление; комплексно 

използване на водните ресурси; 

 споразумения в областта на околната среда; 

 мерки за контрол на емисиите - разширяване на мрежите за мониторинг; мониториране и 

документиране на значимите параметри с цел проследяване на проблемите и 

подобренията; 

 кодекси за добри практики - прилагане на схема за опазване на околната среда и 

одитиране EMAS, която стимулира предприятията да преминат отвъд минималните 

законови изисквания във връзка с екологията и да усъвършенстват непрекъснато 

системата си за опазване на околната среда; 

 мерки за управление на потреблението - насърчаване използването на водоспестяващи 

технологии в земеделието, промишлеността и бита; реконструкция и модернизация на 

канализацията с цел намаляване на загубите, ниска степен на аварийност и висока 
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ефективност; реконструкция и модернизация на помпеното оборудване на водовземните 

съоръжения с цел намаляване на загубите; 

 мерки за ефективност и повторно използване на водите в промишлеността/селското 

стопанство - въвеждане на оборотно водоснабдяване чрез прилагане на безотпадъчни 

технологии; оползотворяване на отпадъчните продукти, замърсяващи водите от 

промишлеността, чрез прилагане на инсталации за използване на вторични енергийни 

ресурси (ВЕР); 

 образователни проекти - образователни програми за бизнеса, земеделието, битовите 

абонати, училищата и за усъвършенстване на специалистите по водни ресурси в 

администрацията и др. 

 

 

4.1. Стратегическа цел 

 

 
 
 

4.2. Специфични цели 

 
 

 

 

 

Постигането на Специфична цел 1 ще доведе до защита на здравето на хората, опазване на 

биоразнообразието и природните и културни ценности от вредни въздействия, както и 

предотвратяване настъпването на опасности и щети при изменение качеството на въздуха в 

резултат на различните дейности. 

 

 

 

Въздух 
Специфична цел 1: 

Запазване на доброто качество на атмосферния въздух и поддържане на 

нивото на емисиите под пределно допустимите норми 

Подобряване на качеството на околната среда и управлението на отпадъците в 

община Никола Козлево чрез ефективно използване на компонентите на 

околната среда за минимизиране на влиянието им върху нея и подобряване на 

обслужването в интерес на настоящите и бъдещите поколения 
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№ Мярка Индикатор 

1 Организиране на измерване с мобилна 

станция за контрол на качеството на 

атмосферния въздух със съдействието на 

РИОСВ-Шумен с цел получаване на точни 

и актуални резултати свързани с КАВ 

Показателите за качеството на атмосферния 

въздух да не превишават пределно допустимите 

концентрации (ПДК) 

2 Реализиране на проекти за подобряване на 

зелената система в общината, насочени 

към повишаване качеството на 

атмосферния въздух 

Брой реализирани проекти, свързани с 

подобряване състоянието на зелената система в 

общината 

3 Изготвяне на график, свързан с 

почистването и озеленяването на зелените 

площи в общината и следене за неговото 

спазване 

Изготвен график, свързан с почистването и 

озеленяването на зелените площи 

4 Повишаване на енергийната ефективност 

на общинските обекти чрез саниране на 

сградите и или инсталиране на соларни 

панели (топлоизолация, подмяна на 

дограма и на ОВ инсталации) с цел 

ограничаване на замърсяването на въздуха, 

причинено от комунално-битовото 

отопление  

Брой санирани общински сгради 

Брой инсталирани соларни панели 

5 Подмяна на улично осветление с 

енергоспестяващи осветителни тела 

Брой подменени осветителни тела за улично 

осветление 

6 Газифициране на населените места Брой газифицирани обекти/домакинства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешното реализиране на Специфична цел 2 ще доведе до оптимизиране използването 

на водни ресурси, опазването им, чрез предотвратяване на замърсявания и задоволяване 

потребностите от вода на населението, както и съхраняване и опазване на водните екосистеми.  

 

 

 

 

 

Води 
Специфична цел 2: 

Подобряване на управлението на водите и развитие на инфраструктурата 

за водоснабдяване и отпадъчни води до 2020 г. 
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№ Мярка Индикатор 

1 Снабдяване на с. Църквица с качествена вода % от населението на с. Църквица, снабдено с 

качествена вода 

2 Допълнително водоснабдяване на с. Ружица % от населението на с. Ружица, снабдено 

целогодишно с качествена вода 

3 Реконструкция на водопроводната мрежа в с. 

Н. Козлево, с. Вълнари и с. Цани Гинчево 

Км реконструирана водопроводна мрежа 

% намалени загуби от вода 

4 Изграждане на канализационна система в с. 

Н. Козлево, с. Вълнари и с. Цани Гинчево 

Км изградена канализационна система 

5 Възстановяване на язовири в м. „Баш Пунар”, 

с. Вълнари и с. Хърсово 

3 язовира предоставени на концесия 

6 Монтаж на озонаторни станции Брой инсталирани озонаторни станции 

7 Закупуване и монтиране на малки 

биоразграждащи инсталации за почистване на 

отпадъчните води в обществени сгради 

(детски градини, училища, читалища, 

предприятия) 

Брой инсталирани биоразграждащи 

инсталации за почистване на отпадъчните 

води в обществени сгради (детски градини, 

училища, читалища, предприятия) 

8 Възстановяване и поддържане на 

напоителните канали в общината 

Брой/км възстановени напоителни канали 

Брой/км изградени напоителни канали 

9 Почистване на коритата на р. Крива река, р. 

Провадийска, р. Караман 

Км почистени речни корита 

 

 

 

Специфична цел 3 ще доведе до устойчиво управление на земите и успешно реализиране на 

биологично земеделие. 

№ Мярка Индикатор 

1 Осъществяване на почвен мониторинг 

на състоянието и превенция на 

замърсявания с нитрати и пестициди 

Записи от осъществен мониторинг 

2 Прилагане на екологосъобразно селско 

стопанство 

Брой животновъдни ферми, прилагащи 

изистванията на ДЗП извън нитратно уязвени 

зони (НУЗ) 

% от общия брой ферми, изпълняващи 

програмата за предотвратяване и ограничаване на 

замърсяването в НУЗ 

Използвани неорганични азотни торове – кг/год 

Използвани неорганични фосфорни торове – 

кг/год 

Използвани органични торове – кг/год 

Брой обучени фермери и компании 

Дка обработваема площ с биоземеделие 

Брой сертифицирани биологични производители 

 

Специфична цел 3: 

Запазване на доброто състояние на почвите 
Почви 
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№ Мярка Индикатор 

1 Картиране на биоразнообразието на 

територията на общината 

Създадена система за картиране на наличното 

биоразнообразие в общината 

2 Опазване на защитените, редките и 

екзотични видове и местообитанията по 

подходящ начин 

Брой предприети мерки в защита на редките и 

екзотични видове в общината 

3 Въвеждане на забрана за изсичане при 

почистване на крайречна естествена 

растителност, която се явява природно 

местообитание по Приложение №1 от ЗБР 

Заповед на кмета на общината 

4 Прецизиране на площите и бюджета за 

дейности по залесяване 

Дка, определени за залесяване 

% отделени средства от общинския бюджет за 

залесяване 

5 Описание на вековните дървета в общината и 

създаване на маршрути около тях 

Брой създадени маршрути около вековните 

дървета в общината 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мярка Индикатор 

1 Осъществяване на регулярен контрол върху 

отпадъците на територията на общината 

Брой осъществени контролни проверки на 

отпадъците на територията на общината 

2 Увеличаване на количеството отпадъци, 

предадени за рециклиране, което да доведе 

до намаляване количеството отпадъци, 

предадени за депониране 

Процент отпадъци предадени за рециклиране 

Процент отпадъци предадени за депониране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфична цел 4: 

Запазване на биоразнообразието на общината 

Биоразнообразие 

Специфична цел 5: 

Оптимизиране на дейностите по управление на отпадъците 
Отпадъци 
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№ Мярка Индикатор 

1 Подобряване на контрола, осъществяван от 

администрацията на общината върху 

различните компонти на околната среда 

Брой протоколи, предписания, актове, 

наказателни постановления, издадени от 

общинската администрация 

2 Популяризиране на резултатите от вече 

реализирани проекти за повишаване на 

енергийна ефективност на сгради чрез 

изготвяне и разпространяване на 

информационни материали сред населението 

Брой организирани мероприятия 

Брой публикации 

3 Информиране на обществеността за 

състоянието на компонентите на околната 

среда на местно ниво 

Брой организирани мероприятия 

Брой публикации 

4 Организиране на информационни кампании 

за повишаване осведомеността на гражданите 

по въпросите, свързани с управлението на 

отпадъците и опазването на околната среда 

Брой организирани мероприятия 

Брой публикации 

Специфична цел 6: 

Отговорно административно управление, образование и информиране на 

местната общественост 

Администр. 

управление 
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чна цел 
Мерки Бюджет (лв) 

Източници на 
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Срок за 
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Очаквани резултати Индикатори 

Отговорни 

институции 

Водеща Партньор 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

а
 ц

е
л

 1
: 

З
а

п
а

зв
а

н
е
 н

а
 д

о
б

р
о

т
о

 к
а

ч
ес

т
в

о
 н

а
 а

т
м

о
сф

ер
н

и
я

 в
ъ

зд
у

х
 и

 п
о

д
д

ъ
р

ж
а

н
е
 н

а
 н

и
в

о
т
о

 н
а

 

ем
и

с
и

и
т
е
 п

о
д

 п
р

ед
е
л

н
о

 д
о
п

у
ст

и
м

и
т
е 

н
о

р
м

и
 

 1 489 000.00   Добро качество на 

атмосферния въздух 

   

М1: Организиране на измерване с 

мобилна станция за контрол на 

качеството на атмосферния въздух със 

съдействието на РИОСВ-Шумен с цел 

получаване на точни и актуални 

резултати свързани с КАВ 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

РИОСВ-

Шумен 

ПУДООС 

06.2015 

06.2016 

06.2017 

06.2018 

06.2019 

06.2020 

База данни, която ще 

служи за анализ на 

качеството на въздуха 

Показателите за 

качеството на 

атмосферния въздух да 

не превишават ПДК 

РИОСВ-

Шумен 

Община 

Н.Козлево 

М2: Реализиране на проекти за  
подобряване на зелената система в 

общината, насочени към повишаване 

качеството на атмосферния въздух 

1 000.00 

1 000.00 

1 000.00 

1 000.00 

1 000.00 

1 000.00 

ПУДООС 

ФМЕИП 

Програми за 

НПО 

12.2015 

12.2016 

12.2017 

12.2018 

12.2019 

12.2020 

Реализирани проекти за 

подбряване на зелената 

система в общината 

Брой реализирани 

проекти, свързани с 

подобряване състоянието 

на зелената система в 

общината 

Община 

Н.Козлево 

НПО 

М3: Изготвяне на график, свързан с 

почистването и озеленяването на 

зелените площи в общината и следене за 

неговото спазване 

- Община 

Н.Козлево 

В началото 

на всяка 

година 

Планиране на 

почистването на 

зелените площи 

Изготвен график, 

свързан с почистването и 

озеленяването на 

зелените площи 

Община 

Н.Козлево 

 

М4: Повишаване на енергийната 

ефективност на общинските обекти чрез 

саниране на сградите и или инсталиране 

на соларни панели (топлоизолация, 

подмяна на дограма и на ОВ 

инсталации) с цел ограничаване на 

замърсяването на въздуха, причинено от 

комунално-битовото отопление 

30 000.00 

30 000.00 

30 000.00 

30 000.00 

30 000.00 

30 000.00 

Община 

Н.Козлево 

ПУДООС 

ПЧП 

12.2015 

12.2016 

12.2017 

12.2018 

12.2019 

12.2020 

Повишена енергийна 

ефективност на 

сградите с инсталирани 

соларни панели 

Брой санирани общински 

сгради 

Брой инсталирани 

соларни панели 

Община 

Н.Козлево 

Бизнес 

НПО 

М5: Подмяна на улично осветление с 

енергоспестяващи осветителни тела 

50 000.00 

50 000.00 

50 000.00 

50 000.00 

50 000.00 

50 000.00 

Община 

Н.Козлево 

Фонд 

Козлодуй 

ПУДООС 

ПЧП 

12.2015 

12.2016 

12.2017 

12.2018 

12.2019 

12.2020 

Подменени улични 

осветителни тела - 

всяка година по две 

населени места 

По-ниски разходи на 

общината за улично 

осветление 

Брой подменени 

осветителни тела за 

улично осветление 

Община 

Н.Козлево 

Бизнес 

НПО 

М6: Газифициране на населените места 500 000.00 

500 000.00 

ПУДООС 

ПЧП 

12.2017 

12.2018 

 Брой газифицирани 

обекти/домакинства 

Община 

Н.Козлево 

Бизнес 

НПО 
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 10 440 362.00   Добро управление на 

водите 

   

М1: Снабдяване на с.Църквица с 

качествена вода 

233 625.00 ПУДООС 

Община 

Н.Козлево 

ОПОС 

12.2016 г. Подобрено качество на 

водоснабдяването 

% от населението на с. 

Църквица, снабдено с 

качествена вода 

ВиК Община 

Н.Козлево 

М2: Допълнително водоснабдяване на с. 

Ружица 

976 737.00 ПУДООС 

Община 

Н.Козлево 

ОПОС 

12.2016 г. Подобрено качество на 

водоснабдяването 

% от населението на с. 

Ружица, снабдено 

целогодишно с 

качествена вода 

ВиК Община 

Н.Козлево 

М3: Реконструкция на водопроводната 

мрежа в с. Н. Козлево, с. Вълнари и с. 

Цани Гинчево 

2 000 000.00 ПУДООС 

Община 

Н.Козлево 

ОПОС 

12.2016 Реконструирана 

водопроводна мрежа 

Подобрено качество на 

водите 

Км реконструирана 

водопроводна мрежа 

% намалени загуби от 

вода 

ВиК Община 

Н.Козлево 

М4: Изграждане на канализационна 

система в с. Н. Козлево, с. Вълнари и с. 

Цани Гинчево 

2 000 000.00 ПУДООС 

Община 

Н.Козлево 

ОПОС 

12.2018 Изградена 

канализационна 

система 

Км изградена 

канализационна система 

ВиК Община 

Н.Козлево 

М5: Възстановяване на язовири в м. 

„Баш Пунар”, с. Вълнари и с. Хърсово  

3 000 000.00 Община 

Н.Козлево 

Концесионер 

ОПОС 

12.2015 

12.2016 

12.2017 

Възстановени язовири 

за напояване и условия 

за биоразнообразие 

3 язовира предоставени 

на концесия 

Община 

Н.Козлево 

Концесион

ер 

М6: Монтаж на озонаторни станции 5 000.00 

5 000.00 

5 000.00 

5 000.00 

Община 

Н.Козлево 

ПУДООС 

ОПОС 

12.2016 

12.2017 

12.2018 

12.2019 

Подобрено качество на 

питейните води 

Брой инсталирани 

озонаторни станции 

ВиК Община 

Н.Козлево 

М7: Закупуване и монтиране на малки 

биоразграждащи инсталации за 

почистване на отпадъчните води в 

обществени сгради (детски градини, 

училища, читалища, предприятия) 

10 000.00 

10 000.00 

10 000.00 

10 000.00 

10 000.00 

10 000.00 

Община 

Н.Козлево 

ПУДООС 

ОПОС 

12.2015 

12.2016 

12.2017 

12.2018 

12.2019 

12.2020 

Монтирани малки 

локални 

пречиствателни 

станции 

Подобрена околна 

среда 

Брой инсталирани 

биоразграждащи 

инсталации за 

почистване на 

отпадъчните води в 

обществени сгради 

(детски градини, 

училища, читалища, 

предприятия) 

ВиК Община 

Н.Козлево 

Общински 
сгради - 

детски 

градини, 

училища, 

читалища, 
предприятия 

М8: Възстановяване и поддържане на 

напоителните канали в общината 

500 000.00 

500 000.00 

500 000.00 

500 000.00 

Община 

Н.Козлево 

ПУДООС 

ДФЗ 

12.2016 

12.2017 

12.2018 

12.2019 

Създадени условия за 

развитие на 

земеделието 

Брой/км възстановени 

напоителни канали 

Брой/км изградени 

напоителни канали 

Община 

Н.Козлево 

Земеделск

и 

производи

тели/стопа

нства 
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М9: Почистване на коритата на р. Крива 

река, р. Провадийска, р. Караман 

50 000.00 

50 000.00 

50 000.00 

Община 

Н.Козлево 

ПУДООС 

ОПОС 

12.2016 

12.2017 

12.2018 

Превантивна мярка от 

наводнения 

Км почистени речни 

корита 

Община 

Н.Козлево 

Земеделск

и 

производи

тели/стопа

нства 
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 3 000.00   Съхранено качество 

на почвите за 

земеделие и 

поддържане на 

хабитатите 

   

М1: Осъществяване на почвен 

мониторинг на състоянието и превенция 

на замърсявания с нитрати и пестициди 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

Община 

Н.Козлево 

12.2015 

12.2016 

12.2017 

12.2018 

12.2019 

12.2020 

Предотвратяване 

замърсяването на 

почвите с нитрати и 

пестициди 

Записи от осъществен 

мониторинг 

Община 

Н.Козлево 

РИОСВ-

Шумен 

М2: Прилагане на екологосъобразно 

селско стопанство 

- ДФЗ 

ПРСР 

постоянен Развитие на 

биоземеделието 

Брой животновъдни 

ферми, прилагащи 

изистванията на ДЗП 

извън нитратно уязвени 

зони (НУЗ) 

% от общия брой ферми, 

изпълняващи програмата 

за предотвратяване и 

ограничаване на 

замърсяването в НУЗ 

Използвани неорганични 

азотни торове – кг/год 

Използвани неорганични 

фосфорни торове – 

кг/год 

Използвани органични 

торове – кг/год 

Брой обучени фермери и 

компании 

Дка обработваема площ с 

биоземеделие 

Брой сертифицирани 

биологични 

производители 

Селскосто

пански 

производи

тели 

Община 

Н.Козлево 
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 50 000.00   Подобрено 

биоразнообразие в 

общината 

   

М1: Картиране на биоразнообразието на 

територията на общината 

3 000.00 ОПОС 12.2016 Картиране на 

биоразнообразието на 

община Н.Козлево 

Създадена система за 

картиране на наличното 

биоразнообразие в 

общината 

Община 

Н.Козлево 

ГИС, НПО 

М2: Опазване на защитените, редките и 

екзотични видове и местообитанита по 

подходящ начин 

5 000.00 ОПОС 

LIFE+ 

постоянен Идентифицирани редки 

и застрашени видове 

Брой предприети мерки в 

защита на редките и 

екзотични видове в 

общината 

Община 

Н.Козлево 

НПО 

М3: Въвеждане на забрана за изсичане 

при почистване на крайречна естествена 

растителност, която се явява природно 

местообитание по Приложение №1 от 

ЗБР 

- Община 

Н.Козлево 

12.2015 Превантивна мярка за 

нарушаване на 

местообитанията 

Заповед на кмета на 

общината 

Община 

Н.Козлево 

- 

М4: Прецизиране на площите и 

бюджета за дейности по залесяване 

2 000.00 

2 000.00 

2 000.00 

2 000.00 

2 000.00 

2 000.00 

Община 

Н.Козлево 

10.2015 

10.2016 

10.2017 

10.2018 

10.2019 

10.2020 

Залесени площи в 

общината 

Дка, определени за 

залесяване 

% отделени средства от 

общинския бюджет за 

залесяване 

Община 

Н.Козлево 

НПО 

М5: Описание на вековните дървета в 

общината и създаване на маршрути 

около тях 

 

30 000.00 ОПОС 

LIFE+ 

12.2016 Описани, маркирани 

вековните дървета и 

изграден маршрут 

Брой създадени 

маршрути около 

вековните дървета 

Община 

Н.Козлево 

НПО 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

а
 ц

е
л

 5
: 

О
п

т
и

м
и

зи
р

а
н

е
 н

а
 д

ей
н

о
ст

и
т
е 

п
о

 

у
п

р
а

в
л

ен
и

е
 н

а
 о

т
п

а
д

ъ
ц

и
т
е
 

 -   Подобрена система за 

управление на 

отпадъците 

   

М1: Осъществяване на регулярен 

контрол върху отпадъците на 

територията на общината 

- Община 

Н.Козлево 

постоянен Защитена околна среда 

от различни видове 

отпадъци 

Брой осъществени 

контролни проверки на 

отпадъците на 

територията на общината 

 

Община 

Н.Козлево 

Лицензира

ни фирми 

за 

отпадъци 

М2: Увеличаване на количеството 

отпадъци, предадени за рециклиране, 

което да доведе до намаляване 

количеството отпадъци, предадени за 

депониране 

 

- Община 

Н.Козлево 

постоянен Постигнати местни и 

национални цели за 

намаляване 

количеството на 

предадени отпадъци 

Процент отпадъци 

предадени за 

рециклиране 

Процент отпадъци 

предадени за депониране 

Община 

Н.Козлево 

Лицензира

ни фирми 

за 

отпадъци 
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 -   Качествено 

административно 

опазване на околната 

среда 

   

М1: Подобряване на контрола, 

осъществяван от администрацията на 

общината върху различните компонти 

на околната среда 

- Община 

Н.Козлево 

ОПОС 

ЕФМДР 

постоянен Подобрено качество на 

реките и язовирите 

Брой протоколи, 

предписания, актове, 

наказателни 

постановления, издадени 

от общинската 

администрация 

Община 

Н.Козлево 

ВиК 

РИОСВ 

М2: Популяризиране на резултатите от 

вече реализирани проекти за 

повишаване на енергийна ефективност 

на сгради чрез изготвяне и 

разпространяване на информационни 

материали сред населението 

Според 

бюджета на 

проекта 

Община 

Н.Козлево 

ОПОС 

ФМЕИП 

ДФЗ 

ЕФМДР 

при 

завършени 

проекти 

Реализирани проекти за 

опазване на околната 

среда 

Брой организирани 

мероприятия 

Брой публикации 

Община 

Н.Козлево 

НПО, 

медии 

М3: Информиране на обществеността за 

състоянието на компонентите на 

околната среда на местно ниво 

- Община 

Н.Козлево 

постоянен По-добра 

информираност на 

населението 

Брой организирани 

мероприятия 

Брой публикации 

Община 

Н.Козлево 

медии 

М4: Организиране на информационни 

кампании за повишаване 
осведомеността на населението по 

въпросите, свързани с управлението на 

отпадъците и опазването на околната 

среда 

- Община 

Н.Козлево 

ФМЕИП 

Два пъти в 

годината 

По-добра 

информираност на 

населението за 

дейностите по 

управление на 

отпадъците 

Брой организирани 

мероприятия 

Брой публикации 

Община 

Н.Козлево 

НПО, 

медии 

ОБЩО: 11 982 362.00  
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5.1. Мерки, предвидени в ПООС и тяхното потенциално негативно въздействие върху 

природните екосистеми 

Мярка Потенциални отрицателни въздействия 

Изграждане и 

реконструкция 

на бъдеща 

ПСОВ 

 Пряко унищожаване на крайречни местообитания, загуба на екотон и 

фрагментация на наземни местообитания в резултат от инцидентни 

замърсявания при неефективна водопречиствателна технология; 

 Пряко унищожаване на индивиди (например бавноподвижни безгръбначни 

животни, както и риби) в резултат на замътняване на водата в процеса на 

строителни и други дейности по мярката; 

 Прогонване на индивиди в резултат от влошаване на физикохимичните 

параметри на водата в района на заустване на ПСОВ и повишено присъствие 

на хора при извършване на строителните работи; 

 Въздушно прахово замърсяване (повлияване на растителните видове и 

растителните съобщества – временни физиологични и биохимични реакции 

на замърсяването на ниво организъм, промяна във видовия състав на ниво 

растителни съобщества). 

Почистване на 

дънни корита 

на реки 

 Пряко унищожаване или увреждане на крайречни хабитати, местообитания в 

коритото на реката; 

 Косвено увреждане на крайречни местообитания в резултат на промяна на 

нивото на подпочвените води и на цялостния хидрологичен режим на 

териториите, които са свързани с реката; 

 Пряко унищожаване на индивиди (например бавноподвижни безгръбначни 

животни, както и риби) в резултат на замътняване на водата в процеса на 

строителни и други дейности по мярката; 

 Увреждане на местообитанията на риби в резултат на премахване и/или 

виодизменяне на укрития, места за мръстене; 

 Увреждане на ландшафта. 
 

5.2. Мерки за съобразяване при прилагането на ПООС 

 Да се разработят фискални преференции за въвеждането на механизми и практики за 

опазване на околната среда, като се вземат под внимание социалния контекст и 

възможните териториални различия; 

 Да се предвиждат изменения на условията в разрешителното за заустване поради защита 

на обществени интереси или при съществена промяна в състоянието и статуса на дадения 

воден обект; 

 Заустването на водите от бъдещите ПСОВ да става извън важни за размножаването на 

хидробионтите участъци и извън зоните на обитаване на хидробионти, включени в 

Приложение 2 на Директива за хабитатите 92/43/EEC, както и в близост до тях; 

 Да не се извършват реконструкции в речни участъци, за които е установено, че е 

съсредоточено размножаването на риби от даден вид или видове; 

 Да се прилагат добри практики при укрепване на речните корита, съобразени със 

съвременните технологии и материали. Прилагането на тези мерки ще има положително 

въздействие за запазване на хабитатите и създаване на нови местообитания на видовете. 
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5.3. Очаквани значителни въздействия от прилагането на ПООС 

В процеса на прилагането на ПООС се очаква да се случат значителни въздействия върху 

околната среда. При реализирането на инфраструктурни проекти ще се наблюдават положителни, 

както и комплексни влияния върху околната среда – върху водите, въздуха, почвите, 

биологичното разнообразие и ландшафта, включително и върху населението и човешкото здраве. 

Чрез мерките, заложени в ПООС, ще се постигане „добро състояние” на компонентите на 

околната среда в община Никола Козлево до 2020 г.  

В Плана за действие в настоящата ПООС са предвидени мерки, свързани с инвестиционни 

проекти с цел опазване, поддръжка и възстановяване на различни компоненти на околната среда, 

допринасящи за гарантиране поддържането на добър екологичен потенциал и високата степен на 

биологично разнообразие. По този начин те ще допринесат съществено за повишаване на 

качеството на живот на населението. Пречиствателната станция за отпадъчни води от населените 

места и от предприятията ще окаже непосредствено влияние върху намаляване на 

замърсяванията на околната среда и минимизирането на рисковете за здравето на населението на 

община Никола Козлево. Голям дял от мерките са насочени към изграждане на нови и 

реконструкция на стари водоснабдителни и канализационни системи и съпътстваща 

инфраструктура. По време на строителството въздействието ще бъде по-скоро отрицателно върху 

въздуха, водите, почвите, ландшафта, флората и фауната, но последиците от това негативно 

въздействие са предимно краткосрочни и временни. Вероятните негативни последствия от 

изграждането на проектите могат да окажат негативно влияние върху защитената местност и 

потенциални места на националната екологична мрежа и върху природните хабитати на редките 

видове. Те са свързани и зависят от добре подготвените проекти, от оценката им на въздействие 

върху околната среда и тяхното изпълнение, от адекватните експлоатационни планове и т. н. 

Необходимо е при избора на дейности като критерии да бъдат отчитани и опазването на 

биологичното разнообразие и природната среда. 

Може да се каже, че като цяло прилагането на ПООС в община Никола Козлево се очаква 

да има изразено благоприятно въздействие върху околната среда, населението и неговото здраве. 

Прилагането на ПООС е от особено значение, защото качествата на компонентите на околната 

среда в момента не отговарят на европейските изисквания, съдържат немалко замърсители, които 

създават повишен здравен риск за населението. Изпълнението на поставените цели ще допринесе 

за подобряване статуса на населението, качеството му на живот и здравното състояние. 

Прилагането на ПООС в община Никола Козлево е свързано до голяма степен с 

подобряване управлението на водите, водещо до намаляване на замърсяването им и от там на 

замърсяването на останалите компоненти на околната среда – въздух, почви, флора, фауна и др. и 

намаляване на риска за човешкото здраве. 
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Направен бе предварителен анализ на предвидените мерки за изпълнение на целите на 

ПООС, при който бе установено: 

 При реализацията на ПООС не се очакват значителни отрицателни въздействия, ако се 

вземат мерки за опазване на околната среда при осъществяването на инфраструктурните 

проекти. Всички предвидени дейности в Програмата ще окажат по-скоро положително 

въздействие върху предмета и целите на опазване на околната среда и ще допринесат за 

постигане на благоприятно природозащитно състояние на видовете и местообитанията. 

 По отношение на ихтиофауната2, реализацията на мерките, предвидени в ПООС, няма да 

доведе до съществени негативни последици. Неблагоприятни въздействия, като 

причиняване на смъртност, избягване на рибите ще се наблюдават само в хода на 

изпълнение на строителните дейности и тези въздействия ще имат временен и локален 

характер. 

 По отношение на дънните безгръбначни и всички останали животни, обитаващи в по-

голяма или по-малка степен водна среда – земноводни, влечуги и бозайници, реализацията 

на мерките предвидени в ПООС няма да доведе дo съществени негативни последици. 

Неблагоприятни въздействия, като причиняване на смъртност, избягване на дадени 

местообитания, ще се наблюдават само в хода на изпълнение на строителните дейности и 

тези въздействия ще имат временен и локален характер. 

 По отношение на орнитофауната3  мерките ще окажат положително въздействие върху 

видовете водоплаващи и водолюбиви птици, свързани през различни периоди от годината 

с водните екосистеми. Негативното въздействие от строителството на ПСОВ и 

инфраструктура може да бъде значително занижено от правилния избор на площадката и 

допълнителна оценка за всеки един обект върху видовете и хабитатите, предмет на 

опазване в общината. 

Цялостното въздействие на ПООС се очаква да бъде положителнo, поради предвидените 

комплексни и дългосрочни положителни резултати от прилагането й. Това обуславя и огромното 

значение, което трябва да се вземе под внимание – за пълното, ефективно и екологосъобразно 

прилагане на предложения по-горе План за действие за опазване на околната среда. 

 

                                                                    
2 Българската ихтиофауна се състои от 209 вида. Тук са включени и тези, считани за изчезнали /дунавска и ручейна 

минога, дългоопашато попче/, както и аклиматизираните, на брой около 10. В последното издание на Червената 

книга на Република България от 1985 г. са включени 24 вида риби, а именно: два вида есетри, шест попчета, двете 

вретенарки, черноморската скумрия, михалцата, двете миноги, резовският карагьоз, лупавецът, езерната цаца, 

брияната, умбрата, върловката, дивия шаран, змиорката, атерината, волжката и морската бяла риба, обикновената 

златиста каракуда, морските игли и конче, каменарката, трииглена бодливка, черноморския делфин, белокоремен 

тюлен, блатната костенурка и др. 
3 виж Каталог на българската орнитофауна от Димитър Н.Нанкинов 
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5.4. Въздействие на мерките, предвидени в ПООС, върху видовете, предмет на опазване в 

защитените зони по Директива 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици 

 

Изграждане на ВиК инфраструктура и ПСОВ 

Изграждането на ВиК инфраструктура и ПСОВ са сред основните мерки на ПООС за 

постигане на целите за опазване на околната среда и са в изпълнение на изискванията на 

Директива 91/271бЕС. В Плана за действие към ПООС са предвидени конкретни мерки за 

изграждане на канализации и пречистване на отпадъчни води на с. Н. Козлево, с. Вълнари и с. 

Цани Гинчево. 

С прилагането на тези мерки се очаква положително въздействие върху видовете, предмет 

на опазване в защитената местност и по-специално видовете, свързани с водните екосистеми. 

Някои от тях са твърде малобройни, случайни за общината. Изграждането на ПСОВ и 

намаляването на химичното и бактериално замърсяване на водоемите, ползвани от тези видове, 

ще има положително въздействие с продължителен ефект върху видовете и местообитанията в 

общината, в частност в защитената местност. 

Видове, свързани с влажните зони, гнездящи в близост до тях или ползващи ги като 

подходящо местообитание по време на миграция, са: белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), 

белоока потапница (Aythya nyroca), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), бяла лопатарка (Platalea 

leucorodia), голям воден бик (Botaurus stellaris), голяма бяла чапла (Egretta alba), голяма 

пъструшка (Porzana porzana), гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), жълтокрак брегобегач (Xenus 

cinereus), земеродно рибарче (Alcedo atthis), златистопер дъждосвирец (Pluvialis apricaria), 

кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), кокилобегач (Himantopus himantopus), малка 

пъструшка (Porzana pusilla), малък воден бик (Ixobrychus minutus), малък горски водобегач 

(Tringa glareola), речна рибарка (Sterna hirundo), саблеклюн (Recurvirostra avosetta) и др. 

Изграждането на ПСОВ и намаляването на химичното и бактериално замърсяване на 

водоемите, ползвани от тези видове, ще има положително въздействие с продължителен ефект 

върху тях. Възможни отрицателни въздействия са свързани с местоположението на ПСОВ и 

съпътстващата инфраструктура (основно ел. трасета), които могат да окажат пряко въздействие 

върху видовете, свързани с намаляване площта на подходящи местообитания за хранене и 

почивка и преки конфликти с електропреносната мрежа. Видове, ползващи прилежащите на 

водоемите територии основно по време на миграция, са: бял щъркел (Ciconia ciconia), степен 

блатар (Circus macrourus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), ливаден дърдавец (Crex crex). 

При тези видове изграждането на ПСОВ и намаляването на химичното и бактериално 

замърсяване на водоемите ще има положително въздействие с продължителен ефект. Възможни 

отрицателни въздействия върху видовете блатари и ливадния дърдавец са свързани с 

местоположението на ПСОВ и съпътстващата инфраструктура. 
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Залесяване 

Залесяването е мярка в Плана за действие на ПООС във връзка с измененията на климата 

и борбата с ерозията. В зависимост от податливостта към ерозия на почвата, във водосбора на 

водните тела са планирани залесителни мероприятия в по-ниско разположените тела и 

затревяване в по-високо разположените, които освен за борба с ерозията, ще допринесат и за 

подобряване на хидроложките характеристики на реките, мерки за редуциране на загубите във 

водопреносните мрежи. 

Мярката ще окаже положително въздействие върху речните екосистеми и видовете птици, 

свързани с тях - белоока потапница (Aythya nyroca), бял щъркел (Ciconia ciconia), бяла лопатарка 

(Platalea leucorodia), земеродно рибарче (Alcedo atthis), малък воден бик (Ixobrychus minutus). При 

залесяване с подходяща дървесна растителност въздействие се очаква и върху дендрофилни и 

хралупогнездещи видове птици - сив кълвач (Picus canus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 

syriacus), среден, пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач (Dryocopus martius). 

 

Почистване на речни корита 

Мярката ще има въздействие преди всичко върху видовете от фауната, тясно свързани със 

състоянието на речните корита, хидроложкия режим и състоянието на речните дъна. Видове 

птици, предмет на опазване в защитената местност, няма директно да бъдат повлияни от 

прилагането на тази мярка и не се очаква негативно въздействие върху тях. Негативно 

въздействие тази мярка има върху рибните съобщества, посредством модификация и 

унищожаване на съществуващи местообитания и чрез влошаване на хидрофизичните и 

хидрохимични параметри в и в близост до участъка, предвиден за почистване, укрепване и/или 

корекция. 

Изпълнението на мероприятията по почистване на речни корита в периода на 

размножаване на рибите (главно май-август) би имало негативно отражение върху числеността 

на поколението и върху оцеляемостта на ларвите и малките рибки. Това може да се отрази върху 

популационните числености на някои видове птици ихтиофаги - белобуза рибарка (Chlidonias 

hybridus), гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), земеродно рибарче (Alcedo atthis), речна рибарка 

(Sterna hirundo), и др. 

 

5.5. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и 

възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на ПООС 

върху околната среда и определяне на степента им на въздействие върху предмета на 

опазване на околната среда в резултат на тяхното прилагане 

Предложени са смекчаващи мерки (различни от мерките за подобряване на качеството на 

компонентите на околната среда) за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
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отстраняване на неблагоприятните въздействия от прилагането на мерките на ПООС. 

Предложените мерки в ПООС са адекватни за опазването и за подобряването на 

състоянието на компонентите на околната среда до 2020 г. Те са съвместими, но не са напълно 

достатъчни по отношение на природните местообитания и видовете, които са обект на опазване 

на околната среда. Затова тук се предлагат мерки за подобряване на благоприятния 

природозащитен статус (БПС) на тези видове и хабитати, вкл. и превантивни. Такива мерки 

могат да бъдат насочени към възстановяване на трофичните параметри на речните екосистеми 

(борба с инвазивните видове), изграждане на рибни прагове и др. Като косвени мерки, насочени 

освен към подбряване на общото състояние на компонентите на околната среда, но и към 

подобряване на условията за видовете и местообитанията, могат да се приемат: изграждането на 

ПСОВ, укрепването на ерозирали брегове, възстановяването на увредени от добив и/или 

нерегламентирани сметища терени, разрушаването на прагове и бентове, които затрудняват 

миграциите на водните организми и др. 

Реализацията на мерките от ПООС трябва да се съобразява и с възстановяване на 

увредени или унищожени местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване на 

околната среда, както и с превантивни мерки за предотвратяване на нови дейности, които биха 

влошили благоприятното природозащитно състояние на видове и местообитания. 

Като комплексна смекчаваща мярка трябва да се извършват оценки за съвместимост на 

ПУП на всяка конкретна ПСОВ, на плановете за поддръжка на съществуващите корекции, като 

ако е възможно да се предвидят алтернативи за местоположението й и техническите параметри. 

Друга комплексна мярка е забраната за добив на инертни материали в зони, с предмет на 

опазване на видове и местообитания. 

 

Изграждане на ПСОВ 

 При определяне местоположението на предстоящите за изграждане станции, да се 

избягват територии, заети от местообитания, включени в Приложение I на Директива 

92/43/EEC, както и в близост до тях. Тази мярка би имала много висока степен на 

положително въздействие при прилагане; 

 При рекултивационни и озеленителни дейности в района на площадката на ПСОВ, 

особено на локализираните далече от населените места или урбанизирани зони, да се 

използват видове, присъщи изцяло на прилежащата или близко разположена естествена 

територия. Мярката би имала много висока степен на положително въздействие при 

прилагане; 

 Важна мярка е запазване максимално съществуващата растителност, особено дървесната, 

при използване подходите за изграждане на зауствания и площадките и водонапорните 

съоръжения по поречията. Мярката е с висока степен на положително въздействие при 
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прилагане; 

 При възможност да се избягва заустването на ПСОВ в зоните на обитание на хидробионти 

включени в Приложение 2 на Директива 92/43/EEC, както и в близост до тях; 

 Да се предвиди изграждането на стъпала за допречистване на водите – буферен водоем 

(“адаптативни езера”) за самопречистване на преработените от ПСОВ води; 

 Технологичната схема на ПСОВ да бъде съобразена със състава и количеството на 

отпадните води; 

 Точно маркиране на маршрутите за подходите към строителните петна на терена, за да се 

предотврати допълнителното унищожение на растителност и нарушаване на прилежащи 

терени; 

 Строителните работи да се извършват извън размножителният сезон на повечето 

животински видове, който е от април до юни, за да се избегне тяхното безпокойство. 

Подходящо е строителните дейности да започнат рано на пролет (февруари - март) или 

есен (септември – октомври), когато птиците и останалите животни не са заели гнездови 

места; 

 Да се предвидят и маркират местата за временно складиране на строителните материали и 

за временно депониране на материали от изкопните дейности, които да не са извън 

границите на строителната площадка или да не засягат естествени природни 

местообитания; 

 Стриктно да се спазват правилата за противопожарна безопасност; 

 Да не се допуска изхвърлянето на строителни, битови и хранителни отпадъци; 

 Недопускане на разливи на горива и смазочни материали от строителните машини; 

 Да не се третират с химически вещества тревната покривка, пътищата и реките; 

 Трасетата на водопровода и ел. захранването да са в сервитутите на съществуващите 

полски пътища; 

 Да се извършат оценки за съвместимост на ПУП на всяка конкретна ПСОВ, като се 

предвидят алтернативи за местоположението й и техническите параметри. 

 

Почистване на речни корита 

Поради негативното въздействие на тази дейност върху опазването на околната среда, 

считаме, че почистването на речните корита е несъвместимо с предмета на опазването на 

крайречни и речни местообитания и видове животни, свързани с реките. При извършването на 

такива дейности, за които има съществени причини да бъдат запазени селища и земеделски земи 

от наводнения, се дават следните препоръки: 

 Ако мероприятията засягат територии в непосредствена близост или са в границите на 
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местообитания, включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC (от типа: 91F0 

Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 

angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris, 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa 

и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae, 6430 Хидрофилни 

съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 3260 

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-

Batrachion), да не се допуска унищожаването на съществуващата естествена растителност 

по бреговете, особено дървесната; 

 Мярката да се осъществява в извънразмножителния период на рибите, за да бъде 

предотвратено унищожаването на вече хвърления хайвер, както и на ларвите и малките 

рибки; 

 Мониторингът върху състоянието на местообитанията и видовете в защитената местност 

да се извършва от БАН, СА, ВУЗ, неправителствени организации и др. чрез възлагане на 

обществени поръчки. 
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5.6. Обобщение на вероятните видове въздействия, произтичащи от изпълнението на 

ПООС 

Вид 

въздействие 

Обхват на 

въздействието  

Фаза на 

въздействие 

Трайност 

Периодичност 

Възможни комбинирани 

въздействия 

Възможни 

кумулативни 

въздействия 

1. Пряко 

унищожаване и 

увреждане на 

местообитания 

локално 

 

 

 

 

 

 

 

локално 

Строителство на 

съоръженията 

средносрочно, 

постоянно, обратимо 

за част от 

местообитанията, 

необратимо за други 

 

Експлоатация на 

съоръженията 

дългосрочно, 

постоянно, обратимо 

за част от 

местообитанията, 

необратимо за други 

Фрагментиране на 

местообитанията (изолиране, 

прекъснат достъп) поради 

изграждане на непреодолими 

инженерни съоръжения 

 

Пряко унищожаване на хабитати 

и/или увреждането им, вкл. и 

загуба на екотон 

 

Опасност от промяна във видовия 

състав и структурата на 

популациите 

Кумулативните 

негатвини 

въздействия са 

възможни при 

съчетаване със 

следните, вече 

осъществени 

негативни влияния, 

причинени от 

съществуваща 

инфраструктура, 

вкл. селища, 

шосейна, 

електропреносна и 

газопреносна мрежа, 

баластриери, 

емитери, баражи и 

бентове, укрепвания 

на речни брегове, 

корекции на речни 

течения и 

пресушаване на 

крайречни блата и 

мочури, залесявания 

с нетипични за 

района и страната 

видове, вкл. и 

тополови култури, 

наличие на 

популации на 

инвазивни видове 

2. Пряко 

унищожаване на 

индивиди 

локално Строителство на 

съоръженията 

средносрочно по 

време на 

строителството, 

обратимо след 

премахване на 

въздействието 

Фрагментиране и увреждане на 

местообитания, изолиране на 

местообитания и прекъсване на 

достъпа до ключови такива. 

 

Прекъсване на биокоридори за 

миграциите/разпространението 

на видовете 

3. Прогонване 

на животни 

заради засилено 

човешко 

присъствие и 

повишен шумов 

фон 

локално 

 

 

 

 

 

 

локално 

Строителство на 

съоръженията 

краткосрочно, 

обратимо след 

премахване на 

въздействието 

 

Заустване на 

отпадни води 

краткосрочно, 

обратимо след 

премахване на 

въздействието 

Има комбинирано въздействие 

върху качеството на 

местообитанията, както и може 

да спомогне за увреждане и 

прекъсване на биокоридори 

4. Модификация 

на ключови 

хидрохимични, 

физикохимични 

и биологични 

параметри на 

средата 

локално 

 

 

 

 

 

 

локално 

Строителство на 

съоръженията 

средносрочно, 

необратимо/обратимо 

след премахване на 

въздействието 

 

Заустване на 

отпадни води 

средносрочно, 

необратимо/обратимо 

след премахване на 

въздействието 

Има комбинирано действие с 

унищожаване на местообитания и 

др. Може да доведе до временно 

(възстановимо) увреждане на 

местообитания и популации 
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6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 
 

Наблюдението и оценката на общинската Програма за опазване на околната среда ще 

се извършва с оглед постигането на ефективност и ефикасност от изпълнение на Програмата. 

Общинската програма за опазване на околната среда на община Никола Козлево се разработва 

съгласно чл. 79 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с указания на министъра 

на околната среда и водите. 

Предметът на наблюдение включва изпълнението на целите и приоритетите на 

Програмата, организацията и методите на изпълнение, прилагани от съответните 

административни структури, организациите и юридическите лица, участващи в изпълнението им. 

Наблюдението и изпълнението на Програмата за опазване на околната среда е 

отговорност на кмета на общината. В процеса на наблюдение общинската администрация 

осигурява участието на организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност. Наблюдението е важен елемент, който позволява да се 

засили или намали активността в конкретна насока, да се предприемат коригиращи действия, ако 

напредъкът е неудовлетворителен или ако условията се изменят. 

Контролът върху изпълненението на общинската Програма за опазване на околната среда 

се извършва от Общинския съвет на община Никола Козлево. Програмата се приема от 

Общински съвет, който контролира и нейното изпълнение. Кметът на общината представя пред 

Общинския съвет всяка година отчет за изпълнението на Програмата. Изготвените отчети се 

предоставят за информация в РИОСВ-Шумен. 

Годишният отчет се изготвя от кмета на общината до края на първото тримесечие на 

следващата година, като се отбелязва напредъка в постигане на набелязаните цели и мерки, 

отчитат се настъпилите промени в екологичната обстановка, изменения в законовата и 

нормативна база и произтичащите от това промени в отговорностите и задълженията на местните 

власти по отношение опазване на околната среда. Отчетът съдържат описание на предприетите 

действия от страна на общинската администрация по отношение на осигуряването на 

ефективност и ефикасност при изпълнение на Програмата. В отчета се поместват действията на 
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общинска администрация по отношение на наблюдението (основните механизми за събиране, 

обработване и анализ на данни), начините и подходите за осигуряване на информация и 

публичност и прилагането на принципа за партньорство. Отчетът съдържа и препоръки за 

подобряване на резултатите от наблюдението. Оценката включва информация от наблюдението и 

от други източници на ефектите от изпълнените интервенции. Извършването на оценката ще 

осигури на управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите. 

Чрез оценката ще се изяснява и ефекта от планираните дейности. Освен констативния характер 

на оценката, тя следва да има и информативен характер – да се предостави на обществеността, за 

да се запознае местното население с проблемите, с планираните инициативи и главно с 

напредъка в постигането на визията и главната стратегическа цел. 

Съществува практика в Община Никола Козлево, отчетите на програмите, приети от 

Общинския съвет, да се сведат до знанието на населението като се публикуват на Интернет 

страницата на Общината - www.nikolakozlevo.bg 

/
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34. Проект на Наредба за управление на отпадъците и опазване на околната среда 

35. Каталог на българската орнитофауна от Димитър Н.Нанкинов 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/naredbaokolna.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/naredbazeleni.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/naredbazeleni.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/obsnaredbi/toreni_obshtinski_tereni_VENEC.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/obsnaredbi/toreni_obshtinski_tereni_VENEC.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/obsnaredbi/toreni_obshtinski_tereni_VENEC.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/obsnaredbi/toreni_obshtinski_tereni_VENEC.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/5naredba.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/5naredba.pdf
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ПРАВНА РАМКА 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

Стратегичеки документи: 

I. Общи 

Национална стратегия по околна среда 

Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г. 

 

1.Води 

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България 

Програма за изграждане на канализационни системи до 2023 г. 

Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване 

 

2.Въздух 

Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни 

оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния  въздух 

 

3. Природа 

Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) за Натура 2000 

Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 и целите от Аичи за 

биоразнообразието 

Стратегия на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г. - текст на български 

Глобална стратегия за опазване на растенията 2020 

 

4. Почви 

National action program for sustainable land management and combat against desertification in 

Bulgaria-en 

 

5. Климат 

Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 -2020 г. 

 

6. Отпадъци 

Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. 

 

7. Превантивна дейност 

Aктуализиран Национален План за действие по управление на устойчивите органични 

замърсители (УОЗ) в България - 2012 - 2020 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www3.moew.government.bg/files/file/POS/Strategic_documents/Strategies/OSiPlanDejstvie/Strategiaend.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/POS/Strategic_documents/Programmes/NPDOSZ.doc
http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=569
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/Bulgaria_-_Report_on_Art._17_of_Directive_91_271_at_31.12.2012.xls
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Strategies/progr-susha.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Strategicheski_dikumenti/National_Programm_decr_annual_em_SO2_NOx_NH3_VOC.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Strategicheski_dikumenti/National_Programm_decr_annual_em_SO2_NOx_NH3_VOC.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/PAF_okonchatelen.zip
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Kalina/Strategicheski_doc/1._STRATEGICHESKI_PLAN_2011-2020_-BG.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Kalina/Strategicheski_doc/1._STRATEGICHESKI_PLAN_2011-2020_-BG.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Kalina/Strategicheski_doc/1_BG_StrBR_2020-tekst.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Kalina/globalna_strat_rasteniq_-_prevod_bg-odobren.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Soil/Programi/NAP_MAY2008_EN.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Soil/Programi/NAP_MAY2008_EN.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/Treti_nacionalen_plan_za_deistvie_po_izmenenie_na_klimata.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/NACIONALEN_PLAN/_/NPUO_2014-2020.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/POPs/BULGARIAN_UPDATED_NIP_POPS_August2012.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/POPs/BULGARIAN_UPDATED_NIP_POPS_August2012.pdf
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II. Закони 

Закон за опазване на околната среда 

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите 

 

III. Компоненти на околната среда 

1. Сектор Води: 

Закон за водите 

Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води 

Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите 

Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници 

Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във 

водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на 

замърсяване 

Наредба № 3 от 16.10.2000 г. 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 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 

Наредба № Н-3 от 28.11.2011 г. за предоставяне на информация от ведомства и научни институти 

с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху 

състоянието на водите 

Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на 

черупкови организми 

Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води 

Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане 

Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти 

Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води 

в канализационните системи на населените места 

Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне 

качеството на течащите повърхностни води 

Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води 

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели 

Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/tarifi/TARIFA_za_taksite_koito_se_sybirat_v_sistemata_na_Ministerstvoto_na_okolnata_sreda_i_vodite.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zakoni/ZAKON_za_vodite.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Zakonodatelstvo/NAREDBA_1_ot_10.10.2007_g._za_prouchvane_polzvane_i_opazvane_na_podzemnite_vodi.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/Naredba_1_za_monitoring_na_vodite.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_2_ot_13092007_g_za_opazvane_na_vodite_ot_zamyrsqvane_s_nitrati_ot_zemedelski_iztocnici_Dec_2011.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_2_ot_13092007_g_za_opazvane_na_vodite_ot_zamyrsqvane_s_nitrati_ot_zemedelski_iztocnici_Dec_2011.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/NAREDBA_2_za_zaustvane_na_otpaduchni_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/NAREDBA_2_za_zaustvane_na_otpaduchni_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/NAREDBA_2_za_zaustvane_na_otpaduchni_vodi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/N-3predost_informaciq_naucni.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/N-3predost_informaciq_naucni.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/N-3predost_informaciq_naucni.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N4_organizmi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N4_organizmi.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_N-4_ot_14.09.2012_g._za_harakterizirane_na_povarhnostnite_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Zakonodatelstvo/NAREDBA_5_ot_30.05.2008_g._za_upravlenie_kachestvoto_na_vodite_za_kapane.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N6_opasni_v-va.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N6_opasni_v-va.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N7_zaustv_kan.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N7_zaustv_kan.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_otmenqne_na_Naredba_7_ot_1986_g_za_pokazateli_i_normi_za_opredelqne_na_kacestvoto_na_teca.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_otmenqne_na_Naredba_7_ot_1986_g_za_pokazateli_i_normi_za_opredelqne_na_kacestvoto_na_teca.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N8_kraibrvodi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/NAREDBA_9_ot_16032001_g_za_kacestvoto_na_vodata_prednaznacena_za_pitejnobitovi_celi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N11_vodikypane.pdf
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Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване 

Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата 

експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях 

Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури 

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез 

употребата им в земеделието 

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други 

замърсители 

Наредба за опазване на околната среда в морските води 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околната 

среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на 

околната среда в морските води на Черно море и управление на изпълнението на Морска 

стратегия и програма от мерки  

Наредба за ползването на повърхностните води 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите - 

държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, 

любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост. 

Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година за 

изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в 

областта на политиката за водите 

Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за определяне, съгласно Директива 

2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на технически спецификации за химически 

анализ и мониторинг на състоянието на водите 

Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за 

определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за 

изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 

84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета 

Директива 2008/32/ЕО на Европейския пармамент и на Съвета от 11 март 2008 година за 

изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени 

на Комисията 

Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за 

качеството на водите с черупкови организми 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Zakonodatelstvo/NAREDBA_12_ot_18.06.2002_g._za_kachestvenite_iziskvaniq_kam_povarhnostni_vodi_prednaznacheni_za_pitejno-bitovo_vodosnabdqvane.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Zakonodatelstvo/NAREDBA_12_ot_18.06.2002_g._za_kachestvenite_iziskvaniq_kam_povarhnostni_vodi_prednaznacheni_za_pitejno-bitovo_vodosnabdqvane.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N13_ekspl_qzovir.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N13_ekspl_qzovir.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N18_vodi_napoqv.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Zakonodatelstvo/NAREDBA_za_reda_i_nachina_za_opolzotvorqvane_na_utajki_ot_prechistvaneto_na_otpadachni_vodi_chrez_upotrebata_im_v_zemedelieto.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Zakonodatelstvo/NAREDBA_za_reda_i_nachina_za_opolzotvorqvane_na_utajki_ot_prechistvaneto_na_otpadachni_vodi_chrez_upotrebata_im_v_zemedelieto.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/Naredba_za_standarti_za_kachestvo_na_okolnata_sreda_za_prioritetni_vestestva_i_niakoi_drugi_zamyrsiteli.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/Naredba_za_standarti_za_kachestvo_na_okolnata_sreda_za_prioritetni_vestestva_i_niakoi_drugi_zamyrsiteli.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N_morskite_vodi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/PMS273_morskite_vodi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/PMS273_morskite_vodi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/PMS273_morskite_vodi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/PMS273_morskite_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Zakonodatelstvo/NAREDBA_za_polzvaneto_na_povarhnostnite_vodi.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/Naredba_37_izm..pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/Naredba_37_izm..pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/Naredba_37_izm..pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Morska_sreda/dir2013-39priorsub_BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Morska_sreda/dir2013-39priorsub_BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Morska_sreda/dir2013-39priorsub_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2009-90.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2009-90.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2009-90.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2008-105.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2008-105.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2008-105.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2008-105.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2008-105.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2008-32.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2008-32.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2008-32.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2008-32.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2006-113.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2006-113.pdf
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Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на сладките 

води, които се нуждаят от опазване или подобряване с цел да бъдат годни за живота на рибите 

Директива 2006/11/ЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни директиви 

Директива 2006/7/ЕС относно управление на качеството на водите за къпане 

Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 година за 

определяне на списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и за 

изменение на Директива 2000/60/ЕО 

Директива 2000/60/EО на Европейския ларламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за 

установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите 

Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека 

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници   

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места 

Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни вещества 

Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година 

относно оценката и управлението на риска от наводнения 

 

2. Сектор Въздух: 

Закон за чистотата на атмосферния въздух 

Постановление № 40 на МС от 23 Февруари 2007 г. за приемане на Наредба за ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в 

определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  

Постановление №326 на МС от 28.12.2010г. за приемане на Наредба за установяване на мерки по 

прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой 

Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно 

качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа  

Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 Декември 2004 година 

относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в 

атмосферния въздух 

Директива 2001/80/ЕС относно ограничаване на емисиите от определени замърсители, изпускани 

в атмосферния въздух от големите горивни инсталации  

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година 

относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) 

 

Директива 2001/81/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно националните тавани за 

емисии на някои атмосферни замърсители  

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2006-44.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2006-44.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2006-11.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2006-7.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Decision-2001-2455.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Decision-2001-2455.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Decision-2001-2455.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2000-60.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2000-60.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1998-83.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1991-676.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1991-676.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1991-271.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-1980-68.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2007-60.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/EU%20Legislation/Directive-2007-60.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/ZAKON_za_chistotata_na_atmosferniq_vazduh.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Postanovlenia/Postanovlenie%2040_III_2007_LOS.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Postanovlenia/Postanovlenie%2040_III_2007_LOS.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Postanovlenia/Postanovlenie%2040_III_2007_LOS.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_Ozon/Naredba_VNOzon_Sloi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_Ozon/Naredba_VNOzon_Sloi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2008_50_EC_bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2008_50_EC_bg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2004_107_EC_bg.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2004_107_EC_bg.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2004_107_EC_bg.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2001_80_bg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2001_80_bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2010_75_EC_bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2010_75_EC_bg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2001_81_EC_bg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2001_81_EC_bg.pdf
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Директива 94/63/ЕС за ограничаване на емисиите от ЛОС при съхранение и превоз на бензини 

между терминали и бензиностанции  

Директива 99/13/ЕС за ограничаване на емисиите от ЛОС при определени промишлени дейности  

Директива 2004/42/ЕО от 21 април 2004 година относно намаляването на емисиите от летливи 

органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои 

лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 

1999/13/ЕО 

Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година 

относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни 

средства на бензиностанции 

Директива 2010/79/ЕС на Комисията от 19 ноември 2010 година за привеждане в съответствие с 

техническия прогрес на Приложение III към Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета относно намаляването на емисиите на летливи органични съединения 

Директива 2012/33/ЕС на Европейски парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за 

изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в 

корабните горива 

Директива 96/62/EО на Съвета от 27 септември 1996 година относно оценката и управлението на 

качеството на околния въздух 

Директива 98/70/ЕО на Европейски парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 година относно 

качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на 

Съвета 

Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно намаляването на 

съдържанието на сяра в определени течни горива и за изменение на Директива 93/12/EИО 

Директива 1999/30/ЕО на Съвета от 22 април 1999 година относно пределно допустимите 

стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в 

околния въздух 

Директива 2000/69/ЕО на Европейски парламент и на Съвета от 16 ноември 2000 година относно 

пределно допустимите стойности за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух 

Директива 2002/3/ЕО на Европейски парламент и на Съвета от 12 февруари 2002 година относно 

озона в атмосферния въздух 

3. Сектор Природа: 

Биологично разнообразие и Натура 2000 

Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91 / 25.09.2002 г.) 

Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77 / 09 Август 2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 

66/26.07.2013 г.) 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_94_63.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_94_63.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_1999_13_EO_bg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2004_42.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2004_42.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2004_42.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2004_42.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2009_126_EO_bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2009_126_EO_bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2009_126_EO_bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2010_79_EC_bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2010_79_EC_bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2010_79_EC_bg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2012_33.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2012_33.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2012_33.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_96_62.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_96_62.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_98_70.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_98_70.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_98_70.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_99_32.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_99_32.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_1999_30.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_1999_30.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_1999_30.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2000_69.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2000_69.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2002_3.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/Direktivi/Dir_2002_3.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Zakoni/Biological_Diversity_Act_Last_Am.07._2013.pdf
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Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29 / 07.04.2000 г.) 

Закон за генетично модифицирани организми (ДВ, бр.27 / 29.03.2005 г.) 

Защитени територии 

Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/1998 г., посл. изм. ДВ, бр.66/2013 г., в сила от 

26.07.2013 г.) 

Други закони имащи връзка с темата 

Закон за лова и опазване на дивеча (изм. ДВ, бр. 77 / 04 Октомври 2011 г.) 

Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41 / 24.04.2001 г.) 

Конвенция за биологичното разнообразие/Протокол от Картахена за биосигурност - пълен 

текст на Конвенцията - пълен текст на протокола от Картахена 

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания - пълен 

текст  

Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) - 

пълен текст  

Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни - пълен текст  

Рамсарска конвенция за влажните зони - пълен текст 

Европейска конвенция за ландшафта - пълен текст  

Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство - допълнителна 

информация 

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна   

ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

опазването на дивите птици 

ДИРЕКТИВА 2009/41/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 май 2009 

година относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия. 

ДИРЕКТИВА 2001/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от   12 март 2001 

година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната 

среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета. 

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. 14 от 

20.02.2004 г.) 

Наредба № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете 

съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на 

търговията с тях (ДВ, бр. 97 от 11.11.2008 г.) 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Zakoni/ZAKON%20ZA%20LEChEBNITE%20RASTENIYa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Zakoni/ZAKON%20ZA%20GENETIChNO%20MODIFITsIRANI%20ORGANIZMI.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Zakoni/ZZT.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Zakoni/ZAKON%20ZA%20LOVA%20I%20OPAZVANE%20NA%20DIVEChA.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Zakoni/ZAKON%20ZA%20RIBARSTVOTO%20I%20AKVAKULTURITE.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Biodiversity%20Convention.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni%20tekstove%20konv/ConvBIO_palen_text.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni%20tekstove%20konv/ConvBIO_palen_text.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Tatiana/1._Protokol_ot_Kartagena_po_biobezopasnost.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Bern_Convention_bg.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni%20tekstove%20konv/ConvBern_palen_text.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni%20tekstove%20konv/ConvBern_palen_text.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/CITES-short_info.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni%20tekstove%20konv/CITES_text_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Bonn_Convention.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni%20tekstove%20konv/ConvBon_pal_txt.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Ramsar%20Convention.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/palni%20tekstove%20konv/ConvRamsar_pal_txt.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Landscape%20Convention.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/Landscape%20Convention.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Konvencii/World_Heritage_Convention_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=198
http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=198
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/92-43-EIO-BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/92-43-EIO-BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/2009-147-EC-BirdDirective-BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Direktivi/2009-147-EC-BirdDirective-BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Tatiana/3._DIrectiva_2009-41-EO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Tatiana/3._DIrectiva_2009-41-EO.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Tatiana/Direktiva200118_12_2001.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Tatiana/Direktiva200118_12_2001.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Tatiana/Direktiva200118_12_2001.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA__2_ot_20012004_g_za_pravilata_i_iziskvaniqta_za_sybirane_na_bilki_i_geneticen_material_ot_le.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA__2_ot_20012004_g_za_pravilata_i_iziskvaniqta_za_sybirane_na_bilki_i_geneticen_material_ot_le.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA-3ot31102008_za_markirane_i_etiketirane_na_ekzempljari_ot_vidove_no_Regl._338-97.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA-3ot31102008_za_markirane_i_etiketirane_na_ekzempljari_ot_vidove_no_Regl._338-97.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA-3ot31102008_za_markirane_i_etiketirane_na_ekzempljari_ot_vidove_no_Regl._338-97.pdf
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Наредба № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на 

неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата  

Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за 

растителни и животински видове  

Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните 

пунктове и складове за билки (ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.)  

Наредба № 6 от 23 октомври 2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на 

животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове 

животни (ДВ, бр. 105 от 2.12.2003 г.) 

Наредба № 8 от 12.12.2003 г. реда и за условията за издаване на разрешителни за изключенията 

от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и 

растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички 

видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на 

неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5, издадена от 

министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите (ДВ, бр. 4 от 

16.01.2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 13.03.2015 г.) 

Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия, приета с ПМС 

№ 211 от 4.10.2005 г. (ДВ, бр. 81 от 11.10.2005 г.) 

Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането 

им на пазара, приета с ПМС № 212 от 4.10.2005 г. (ДВ, бр. 81 от 11.10.2005 г.)  

Правилник за устройството и дейността на Консултативно-експертния съвет за лечебни растения 

към министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 68 от 03.08.2001 г.) 

Правилник за дейността на спасителните центрове (ДВ, бр.14 от 20.02.2004 г.) 

Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по биологично разнообразие 

Инструкция за взаимодействие между Министерството на околната среда и водите, Агенция 

„Митници” и Българска агенция по безопасност на храните за повишаване ефективността на 

контрола при въвеждане, търговия, транзит и износ на екземпляри от застрашените видове от 

дивата фауна и флора 

Инструкция за организацията и реда за извършване на контрол от структурите на Министерство 

на околната среда и водите върху работата с генетично модифицирани организми в 

контролирани условия и освобождаването им в околната среда 

Правилник  за дейността на Консултативната комисия по генетично модифицирани организми 

Защитени територии 

Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (обн. ДВ бр.13 от 

15.02.2000 г., изм. и доп. ДВ бр.55/20.07.2012 г.) 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/NNo4.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/NNo4.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/nnaredba5.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/nnaredba5.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA__5_ot_19072004_g_za_iziskvaniqta_na_koito_trqbva_da_otgovarqt_bilkozagotvitelnite_punktove_i.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA__5_ot_19072004_g_za_iziskvaniqta_na_koito_trqbva_da_otgovarqt_bilkozagotvitelnite_punktove_i.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Naredbi/BR/naredba6-zoo.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Naredbi/BR/naredba6-zoo.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Naredbi/BR/naredba6-zoo.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA_8_IZM2015.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA_8_IZM2015.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA_8_IZM2015.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA_8_IZM2015.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA_8_IZM2015.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA_8_IZM2015.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA_za_rabota_s_geneticno_modificirani_organizmi_v_kontrolirani_usloviq.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA_za_rabota_s_geneticno_modificirani_organizmi_v_kontrolirani_usloviq.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/naredba_za_osvobojdavane_na_genetichno_modifizirani_organizmi_v_okolnata_sreda_i_puskaneto_im_na_pazara.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/naredba_za_osvobojdavane_na_genetichno_modifizirani_organizmi_v_okolnata_sreda_i_puskaneto_im_na_pazara.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Pravilnitsi/PRAVILNIK%20ZA%20USTROYSTVOTO%20I%20DEYNOSTTA%20NA%20KONSULTATIVNO-EKSPERTNIYa%20SAVET%20ZA%20LEChEBNI%20RASTENIYa%20KAM%20MINISTARA%20NA%20OKOLNATA%20SREDA%20I%20VODITE.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Pravilnitsi/PRAVILNIK%20ZA%20USTROYSTVOTO%20I%20DEYNOSTTA%20NA%20KONSULTATIVNO-EKSPERTNIYa%20SAVET%20ZA%20LEChEBNI%20RASTENIYa%20KAM%20MINISTARA%20NA%20OKOLNATA%20SREDA%20I%20VODITE.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Pravilnitsi/Pravilnik_Rescue_centres.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Pravilnitsi/PRAVILNIK_NSBR-REV2013.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Instrukcii/Instrukcia_cooperation_-_MOEW-Customs-BAFS_1.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Instrukcii/Instrukcia_cooperation_-_MOEW-Customs-BAFS_1.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Instrukcii/Instrukcia_cooperation_-_MOEW-Customs-BAFS_1.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Legislation/Instrukcii/Instrukcia_cooperation_-_MOEW-Customs-BAFS_1.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Tatiana/Instrukcia_za_kontrol_na_GMO.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Tatiana/Instrukcia_za_kontrol_na_GMO.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Tatiana/Instrukcia_za_kontrol_na_GMO.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Tatiana/Pravilnik_KKGMO.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Protected_areas/NAREDBA_za_razrabotvane_na_planove_za_upravlenie_na_zasiteni_teritorii.pdf
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Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и 

възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и 

водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост  (обн. ДВ 

бр.49/14.06.2005 г.) 

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове (обн. ДВ 

бр.28/19.03.2013 г.)  

Натура 2000 

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 

Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на 

защитени зони 

 

4. Сектор Почви: 

ЗАКОН за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г.) 

ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн. ДВ, бр. 43 

от 29.04.2008 г.) 

ЗАКОН за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., изм. и доп., бр. 39 от 

20.05.2011 г.) 

ЗАКОН за защита на растенията, (обн., ДВ, бр. 91 от 10.10.1997 г., изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2011 

г.) 

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 84 от 

4.10.1996 г., изм., бр. 50 от 1.07.2011 г.)  

НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, (обн. ДВ, бр. 89 от 

22.10.1996 г., изм. и доп. – бр. 30 от 2002 г.) 

НАРЕДБА № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в 

почвите (обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008 г.) 

НАРЕДБА № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите (обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г.) 

НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите 

възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия 

(обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., в сила от 17.08.2007 г.) 

НАРЕДБА за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на 

необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви (обн. ДВ. бр.62 от 4 

Август 2009 г.) 

НАРЕДБА № 36 от 18.08.2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, 

използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Protected_areas/PRAVILNIK_za_usloviqta_i_reda_za_upravlenieto_vyzlaganeto_na_dejnostite_po_poddyrjane_i_vyzstanovqva-PRILOJ.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Protected_areas/PRAVILNIK_za_usloviqta_i_reda_za_upravlenieto_vyzlaganeto_na_dejnostite_po_poddyrjane_i_vyzstanovqva-PRILOJ.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Protected_areas/PRAVILNIK_za_usloviqta_i_reda_za_upravlenieto_vyzlaganeto_na_dejnostite_po_poddyrjane_i_vyzstanovqva-PRILOJ.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Protected_areas/PRAVILNIK_za_ustrojstvoto_i_dejnostta_na_direkciite_na_nacionalnite_parkove.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/Naredba_OS_11_2012.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/Naredba_OS_11_2012.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/NAREDBA_PU.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/NAREDBA_PU.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/1%20zakon%20za%20pochvite.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/2%20zakon%20za%20ekologichnata%20otgovornost.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/2%20zakon%20za%20ekologichnata%20otgovornost.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/Zozz.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/Zozz.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/Zakon_zasht_rastita.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/Zakon_zasht_rastita.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/Zakon_zasht_rastita.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/Zakon_zasht_rastita.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Pravilnitsi/PPZOZZ.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Pravilnitsi/PPZOZZ.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/NAREDBA_26_ot_2101996_g_za_rekultivaciq_na_naruseni_tereni_podobrqvane_na_slaboproduktivni_zemi_otne.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/NAREDBA_26_ot_2101996_g_za_rekultivaciq_na_naruseni_tereni_podobrqvane_na_slaboproduktivni_zemi_otne.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/NAREDBA_26_ot_2101996_g_za_rekultivaciq_na_naruseni_tereni_podobrqvane_na_slaboproduktivni_zemi_otne.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/3%20Naredba%203%20za%20dopustimo%20sadarjanie.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/3%20Naredba%203%20za%20dopustimo%20sadarjanie.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/4%20Naredba%20%204%20za%20monitoring%20na%20pochvite.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/5%20Naredba%20za%20inventarizaziata%20MOEW.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/5%20Naredba%20za%20inventarizaziata%20MOEW.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/5%20Naredba%20za%20inventarizaziata%20MOEW.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/6%20Naredba%20za%20inventarizazia%20MZH.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/6%20Naredba%20za%20inventarizazia%20MZH.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/6%20Naredba%20za%20inventarizazia%20MZH.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/NAREDBA_36_ot_18082004_g_za_usloviqta_i_reda_za_biologicno_izpitvane_registraciq_izpolzvane_i_kontro.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/NAREDBA_36_ot_18082004_g_za_usloviqta_i_reda_za_biologicno_izpitvane_registraciq_izpolzvane_i_kontro.rtf
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хранителни субстрати. Издадена от министъра на земеделието и горите, (обн., ДВ, бр. 87 от 

5.10.2004 г.) 

Soil in and around our Cities 

Тематична стратегия за почвите 

Guidelines on best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing 

Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и 

социален комитет и до комитета на регионите 

Guide Municipal Soil Management 

Насоки относно най - добрите практики за ограничаване, смекчаване или компенсиране на 

запечатването на почвите 

 

5. Сектор Климат: 

Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) Обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г., в сила 

от 11.03.2014 г.  

Регламент 601/2012/ЕО на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга и 

докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета 

Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия 

Европейски съюз преходни правила за хармонизирано безплатно разпределение на квоти за 

емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

Регламент (ЕС) №1031/2010 на Комисията относно графика, управлението и други аспекти на 

търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови 

газове в рамките на Общността 

Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 

2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на 

парникови газове на Общността 

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на Директиви 

2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО 

Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО, 

по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на 

механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за 

изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета, по отношение на спецификацията на горивото, 

използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 

93/12/ЕИО 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/NAREDBA_36_ot_18082004_g_za_usloviqta_i_reda_za_biologicno_izpitvane_registraciq_izpolzvane_i_kontro.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/NAREDBA_36_ot_18082004_g_za_usloviqta_i_reda_za_biologicno_izpitvane_registraciq_izpolzvane_i_kontro.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Soil/Programi/27_Soils_in_and_around.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0231:FIN:EN:PDF
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/EU%20Legislation/soil_sealing_guidelines.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/EU%20Legislation/Doklad_na_EK_za_izpalnenie_na_Soil_Strategy.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/EU%20Legislation/Doklad_na_EK_za_izpalnenie_na_Soil_Strategy.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Soil/Programi/08_Guide_for_municipal_soil_management.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Soil/Programi/soil_bg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Soil/Programi/soil_bg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/IECCP/AKTUALNO/ZAKON_za_ogranichavane_izmenenieto_na_klimata.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/IECCP/AKTUALNO/ZAKON_za_ogranichavane_izmenenieto_na_klimata.rtf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:BG:PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/IECCP/EU_ETS/EU_ETS_III_Period/Free_Allocation_of_GHG_Allowances/BG/Commission_Decision_278_Bg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/IECCP/EU_ETS/EU_ETS_III_Period/Free_Allocation_of_GHG_Allowances/BG/Commission_Decision_278_Bg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/IECCP/EU_ETS/EU_ETS_III_Period/Free_Allocation_of_GHG_Allowances/BG/Commission_Decision_278_Bg.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:302:0001:0041:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:302:0001:0041:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:302:0001:0041:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:302:0001:0041:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:BG:PDF
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Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно съхранението на въглероден 

диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 

2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета 

Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и Съвета за определяне на стандарти за 

емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за 

намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства 

Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 

2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии 

на парникови газове в рамките на Общността 

Директива 2004/101/ЕО на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 

2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в 

рамките на Общността по отношение на проектните механизми, предвидени в Протокола от 

Киото 

Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови 

газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета 

Консолидирана версия на Директива 2003/87/ЕО от 13 октомври 2003 година за установяване 

на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за 

изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета 

 

6. Сектор Отпадъци: 

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.) 

Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на 

отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.) 

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.) 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009L0031:20120217:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009L0031:20120217:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009L0031:20120217:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009L0031:20120217:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:008:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:008:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:008:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0003:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0003:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0003:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:12:32004L0101:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:12:32004L0101:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:12:32004L0101:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:12:32004L0101:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:10:32003L0087:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:10:32003L0087:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:BG:PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/SepColOrd-State_Gazette.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/CompOrd-State_Gazette.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_tretirane_POO.pdf
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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 № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната 

среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. ) 

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 от 2013 г.) 

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и 

министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 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 (Издадена от 

министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) 

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. 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 от 

20.06.2014 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.). 

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 № 3 от 05.08.2014 г. 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 (издадена от министъра на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 70 от 22.08.2014 г.) 

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 

от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_opakovkite.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_TiO2.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No2_2014_za_klasifikacia_na_otpadacite.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_4_2013_izgaryane_otpadaci.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_4_2013_izgaryane_otpadaci.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_4_2013_izgaryane_otpadaci.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_6_depa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_6_depa.pdf
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_utaiki.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_utaiki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_BA_i_za_NUBA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_otrabotenite_masla_i_otpadycnite_neftoprodukti.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No_3_2014_PCB.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No_3_2014_PCB.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No_3_2014_PCB.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_izlqzloto_ot_upotreba_elektrichesko_i_elektronno_oborudvane.rtf
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Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 

30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 

20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в 

сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012 

г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на 

ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г., изм., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г., 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.) 

Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна 

застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на 

отпадъци (Приета с ПМС № 195 от 10.07.2014 г., обн., ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г.) 

Директива 2013/56/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за 

изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и 

акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на 

преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в 

електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно 

съдържание и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията 

Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 г. за изменение на приложение II към 

Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба 

превозни средства 

Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно 

отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) 

Директива 2011/97/ЕС на Съвета от 5 декември 2011 година за изменение на Директива 

1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за 

отпадък 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година 

относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година 

относно отпадъците и за отмяна на определени директиви  

Директива 2006/66/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година 

относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 

91/157/ЕИО  

Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_opredelqne_na_reda_i_razmera_za_zaplasane_na_produktova_taksa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_opredelqne_na_reda_i_razmera_za_zaplasane_na_produktova_taksa.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_NITIUG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_bankova_garancia.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_bankova_garancia.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_bankova_garancia.rtf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:135:0014:0018:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:135:0014:0018:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:135:0014:0018:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0049:0052:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0049:0052:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0049:0052:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2010L0075:20110106:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2010L0075:20110106:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0066:20081205:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0066:20081205:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0066:20081205:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0031:20081211:BG:PDF


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020 Г. 

 

 126 

Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно 

опаковките и отпадъците от опаковки   

Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година 

относно излезлите от употреба превозни средства    

Директива 2002/96/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно 

отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) 

Директива 96/59/EО на Съвета от 16 септември 1996 година за обезвреждането на 

полихлорирани бифенили 

Директива 86/278/EИО на Съвета от 12 юни 1986 година за опазване на околната среда, и по-

специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието 

Регламент (ЕС) № 1357/2014 на Комисията от 18 декември 2014 година за замяна на приложение 

III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за 

отмяна на определени директиви 

Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година 

относно превози на отпадъци 

Регламент (ЕС) № 1103/2010 на Комисията от 29 ноември 2010 година относно установяване на 

правила по отношение на етикетирането на капацитета на преносими вторични (презаредими) 

батерии и автомобилни батерии и акумулатори съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета 

Регламент (ЕС) № 333/2011 на Съвета от 31 март 2011 година за установяване на критерии за 

това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

Регламент (ЕС) № 493/2012 на Комисията от 11 юни 2012 година за определяне, в съответствие с 

Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила за 

изчисляване на ефективността на рециклирането на процесите на рециклиране на отпадъчни 

батерии и акумулатори 

Регламент (ЕС) № 1179/2012 на Комисията от 10 декември 2012 година за установяване на 

критерии, определящи кога стъклени трошки престават да бъдат отпадък по Директива 

2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

Регламент (ЕС) № 715/2013 на Комисията от 25 юли 2013 година за установяване на критерии, 

определящи кога меден скрап престава да бъде отпадък съгласно Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година 

относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 

2009/16/ЕО 

 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20110420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20110420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0096:20101201:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0096:20101201:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0059:20090807:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0059:20090807:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1986L0278:20090420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1986L0278:20090420:BG:PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/CELEX-32014R1357-BG-TXT.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/CELEX-32014R1357-BG-TXT.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/CELEX-32014R1357-BG-TXT.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1013:20120308:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1013:20120308:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0009:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0009:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0009:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0009:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:337:0031:0036:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:337:0031:0036:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:337:0031:0036:BG:PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/EoW_Copper.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/EoW_Copper.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/EoW_Copper.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/Ship_recycling_Reg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/Ship_recycling_Reg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/Ship_recycling_Reg.pdf
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7. Сектор Превантивна дейност: 

Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители, подписана от Р. България 

на 23.05.2001 г. в Стокхолм, ратифицирана от Народното събрание със Закон на 30.09.2004 г., 

Д.В., бр. 89/2004, в сила от 20.03.2005 г. 

Консолидиран вариант 

Ротердамска конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при 

международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди, ратифицирана 

със закон, Д.В., бр. 55/2000 г., обн. Д.В., бр. 33/2004 г., в сила от 24.02.2004 г. 

Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии, подписана от Р. България 

на 18.03.1992 г. в Хелзинки, Финландия, Ратифицирана, Д.В., бр. 28/1995 г., в сила от 12.05.1995 

г. 

Регламент ЕО 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, за създаване на 

Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО  и за отмяна на 

Регламент № 793/93 на Съвета и Регламент № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 

76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ ЕИО, 93/67/ЕИО и 2000/21/ЕО на Комисията - 

REACH Регламент  

Консолидиран вариант 

Регламент ЕО 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на 

Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент ЕО № 1907/2006 /ОВ, L 353/1 

от 31 декември 2008 г./ - CLP Регламент 

Регламент EC 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и 

вноса на опасни химикали, ОВ, L 201/60  от 27 юли 2012 г. 

Регламент 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно 

детергентите 

Регламент ЕО № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно 

устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО. 

Регламент ЕО № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. 

относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното 

съхранение на метален живак 

Регламент ЕО № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-

годишната работна програма, посочена в чл. 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди, ОВ., L 325/3 от 11 

декември 2007 г. 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Stockholm_convention_BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/POPs/Zakonodatelstvo/Stockholm_convention_Final_consolidated_text_2014_Annexes_amended_Bulgarian.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Rotterdam_Convention_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Industrial_Accidents_Convention_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/REACH_BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/REACH/Zakonodatelstvo/REACH_bg_consolidated.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/CLP_BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Import_Export/Zakonodatelstvo/Regulation_649_2012_export_import_hazardous_chemicals.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Detergents_BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/POPs/Zakonodatelstvo/POPs_consolidated_bg_web.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Mercuty_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Place_market_biocides_BG.pdf
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Регламент ЕО № 1896/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. относно първата фаза на 

програмата, посочена в чл. 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета относно биоцидите 

Регламент ЕО 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно 

пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 

91/414/ЕИО на Съвета 

Директива 67/548/ЕИО от 27 юни 1967 относно сближаването на законите и регулациите и 

административните разпоредби, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на 

опасни химични вещества - отменя се от 1 юни 2015 г. 

Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на 

законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно 

класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати - отменя се от 1 юни 2015 

г. 

Директива 2006/121/ЕО, изменяща директива на Съвета 67/548/ЕИО за сближаването на 

законите, наредбите и административните разпоредби относно класифицирането, опаковането и 

етикетирането на опасни вещества, с цел адаптирането й към Регламент ЕО 1907/2006 

Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи 

аварии, които включват опасни вещества 

Директива 2003/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2003 г. за 

изменение на директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, 

които включвата опасни вещества 

Директива 98/8/ЕО за пускане на пазара на биоцидни продукти 

Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно 

ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното 

оборудване (преработена версия) - RoHS 2 Директива 

консолидиран вариант 

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ 

Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във 

връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества 

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и 

смеси - прилага се до 31.05.2015 г. 

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях 

Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди 

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Biocides_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/PRZ_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Directive_67_548_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Directive_1999_45_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Directive_2006_121_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Directiva_96_82_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Directive_2003_105_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Directive_98_8_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/RoHS/Zakonodatelstvo/Directive_2011_65.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/RoHS/Zakonodatelstvo/Directive_2011-65_consolidated.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/ZZVVHVS.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/RoHS/Zakonodatelstvo/NAREDBA_puskane_na_pazara_EEO_ogranicheniq_za_upotreba_na_opredeleni_opasni_veshtestva.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/RoHS/Zakonodatelstvo/NAREDBA_puskane_na_pazara_EEO_ogranicheniq_za_upotreba_na_opredeleni_opasni_veshtestva.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Naredba_CLP_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Naredba_CLP_BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Seveso/Zakonodatelstvo/Naredba_Seveso_2012.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Seveso/Zakonodatelstvo/Naredba_Seveso_2012.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Zakonodatelstvo/Naredba_Place_market_Biocides_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Chemicals/CLP/Zakonodatelstvo/Naredba_syhranenie_OXVS.pdf
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Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на 

пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на 

Регламент REACH 

 

Указания 

Указания за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на 

опасни химични вещества и смеси, издадени от министъра на околната среда и водите. 

 ОВОС 

Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст 

Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за 

изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и 

частни проекти върху околната среда на български език и на английски език 

Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година 

относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда 

(кодифициран текст) на български език и на английски език 

Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда, изменена с 

Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС относно участието на 

обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

 Екологична оценка 

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  

Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно 

оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда  

Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на въздействието 

върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли, 2010 г.) 

 Комплексни разрешителни 

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на МС от 3.09.2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за 

условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с Постановление № 238 на 

Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.; попр., бр. 97 от 2009 г.),  Обн., ДВ, бр. 

69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г.Европейско законодателство 

Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 

(кодифицирана версия) 

Директива 2010/75/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 

година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването) 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/reach/Naredba_restrikcii_REACH.pdf
http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/reach/Naredba_restrikcii_REACH.pdf
http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/reach/Naredba_restrikcii_REACH.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Sahranenie/zapoved_ykazaniq_web.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/Sahranenie/zapoved_ykazaniq_web.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/EIA/KONVENCIQ_za_ocenka_na_vyzdejstvieto_vyrhu_okolnata_sreda_v_transgranicen_kontekst.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/EIA/2014/CELEX_32014L0052_BG_TXT.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/EIA/2014/uriserv_OJ.L_.2014.124.01.0001.01.ENG_EN_TXT.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/EIA/2014/CELEX_32011L0092_BG_TXT.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/EIA/2014/CELEX_32011L0092_EN_TXT.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/EIA/85337.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/EIA/9711ovos.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/EIA/DirectivedostapPravosadie.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ocenka_na_vyzdejstvieto_vyrhu_okolnata_sreda_Zagl_izm_D.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ekologicna_ocenka_na_planove_i_programi_Zagl_izm_DV_br_.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/Directive200142EO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/Directive200142EO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/protokol_SEA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/SEA/protokol_SEA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Naredbi/NAREDBA_KR.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Postanovlenia/PMS-208_03_09_2012.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Postanovlenia/PMS-208_03_09_2012.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/EU%20Legislation/Directive_2008_1_Bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/EU%20Legislation/Directive_2008_1_Bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/EU%20Legislation/Directive%202010_75_Bg.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/EU%20Legislation/Directive%202010_75_Bg.pdf
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 Екологична отговорност 

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 

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 

Наредба № 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените 

случаи от Закона за отговорността за предотвратяване е отстраняване на екологични щети и за 

минималния размер на разходите за тяхното изпълнение 

Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 

към чл.3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 

Директива 2004/35/ЕО от 21 април 2004 г.  относно екологичната отговорност по отношение на 

предотвратяването и отстраняването на екологични щети   32004L0035 

 ЕМАS 

Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година 

относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна 

среда и одит (EMAS)   

Министърът на околната среда и водите е компетентният орган, който отговаря 

за регистрацията на организации в България, съгласно Закона за опазване на околната среда (чл. 

132 - чл. 136). 

НАРЕДБА № Н-2 от 02.07.20012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и 

контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)  

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 7 декември 2011 година относно ръководство по корпоративна 

регистрация в ЕС, регистрация в трети държави и глобална регистрация 

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА  от 4 март 2013 година за създаване на ръководство за 

потребителя, посочващо необходимите стъпки за участие в EMAS съгласно Регламент (ЕО) № 

1221/2009 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 от 30 август 2012г. за отмяна на Наредбата за Националната 

схема за управление по околна среда и одитиране, приета с Постановление № 61 на 

Министерския съвет от 2003 г.  

 Екомаркировка 

Регламент (ЕО) № 66/2010 относно екомаркировката на ЕС 

Министърът на околната среда и водите е компетентният орган в България, който присъжда 

правото за ползване на екомаркировката на ЕС,  съгласно Закона за опазване на околната среда 

(чл. 136 - чл. 142) 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Zakoni/ZOPOESHt_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/EO/Naredba_minali_steti.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/EO/Naredba_minali_steti.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/EO/Naredba_minali_steti.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/EO/NAREDBA_1_merki_ZOPOESHt.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/EO/NAREDBA_1_merki_ZOPOESHt.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/EO/NAREDBA_1_merki_ZOPOESHt.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/EO/NAREDBA_publicen_registyr_ZOPOESHt.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/EO/NAREDBA_publicen_registyr_ZOPOESHt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0035:EN:NOT
http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/EMAS/Legislation_EMAS/Reglament_1221-2009_EMAS.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/EMAS/Legislation_EMAS/Reglament_1221-2009_EMAS.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/EMAS/Legislation_EMAS/Reglament_1221-2009_EMAS.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=66453
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=66453
http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/EMAS/Rakovodstva_EMAS/LexUriServ_07.12.2013_BG_GUIDE.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/EMAS/Rakovodstva_EMAS/_4_2013_EMAS_12212009.pdf
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=68154
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=68154
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=68154
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/EU_Ecolabel/Reglament_66_2010_EU_Ecolabel.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf
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НОВО Регламент (ЕС) № 782/2013 на комисията от 14 август 2013 година за изменение на 

приложение III към Регламент (ЕC) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно 

екомаркировката на   

НАРЕДБА  за отменяне на Наредба № 3 от 2003 г. за Националната схема за екомаркировкаЕС. 

 

8. Сектор Шум: 

Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) 

Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в 

околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на 

информация от промишлените източници на шум в околната среда 

Наредба № 6 от 26.06.2006 г. 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  

Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на 

регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната  

Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и 

към плановете за действие 

Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда 

Директива 2000/14/ЕС относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба 

извън сградите 

 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/EU_Ecolabel/Fee/LexUriServ_FEE_BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/EU_Ecolabel/Fee/LexUriServ_FEE_BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/EU_Ecolabel/Fee/LexUriServ_FEE_BG.pdf
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=66490
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=66490
http://www.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Zakoni/ZAKON_za_zashtita_ot_shuma_v_okolnata_sreda.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_54_monitoring_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_54_monitoring_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_54_monitoring_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_6_pokazateli_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_sashtestveni_iziskvaniya_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_sashtestveni_iziskvaniya_shum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_3_ot_25_04_2006.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_3_ot_25_04_2006.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_strategiceski_karti_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/Naredbi/Noise/NAREDBA_strategiceski_karti_sum.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/EU%20Legislation/Noise/Direktiva_2002_49_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/EU%20Legislation/Noise/Directiva_2000_14_BG.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Noise/Legislation/EU%20Legislation/Noise/Directiva_2000_14_BG.pdf

