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Въведение

Настоящата „Общинска стратегия за опазване на околната среда и управление на

отпадъците“ е разработена във връзка с изпълнението на договор, подписан между

Община Попово и ДЗЗД „Попово 2020“, в рамките на проект „Ефективна

координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в

община Попово”, в изпълнение на Договор №13-13-75/15.11.2013 г., финансиран от

Оперативна програма „Административен капацитет”, съ-финансирана от Европейския

съюз чрез Европейския социален фонд. Настоящата стратегия отговаря напълно на

изискванията на националното законодателство - чл. 79 от Закона за опазване на

околната среда (ЗООС) и се явява основен документ за реализиране на Националната

екологична политика на местно ниво.

Период на действие – настоящата стратегия се разработва за 7-годишен

период, който съвпада с периода на действие на Общинския план за развитие за

периода 2014-2020г. В тази връзка настоящата разработка на стратегията предполага:

 съобразяване с новите цели и приоритети, както и с финансовите условия

на политиката за сближаване на ЕС през периода 2014 - 2020г. и

предвижданията на оперативните програми, които ще бъдат разработени

в тази стратегическа рамка;

 съобразяване с приоритетите на Националната стратегия за околна среда;

 формулиране на цели и приоритети на развитие с ясни териториални

измерения и въздействие, както и съответстващи на потенциала и

перспективите за развитие на общината;

 ефективна координация и допълване на секторните цели и приоритети за

развитие на община Попово;

 включване на всички заинтересовани страни и партньори в плановия

процес и осигуряване на публичност, прозрачност и информация при

изпълнението на стратегията;

 развитие на административния капацитет за стратегическо планиране,

програмиране и управление на проекти, включително прилагане на
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иновативни управленски практики и стратегии за ефективна координация

на политики и инструменти за развитие на община Попово;

С оглед на гореизложеното е важно да се отбележи, че по време на

разработването на настоящата стратегия, беше направен преглед на някои от по-

значимите национални и европейски документи свързани с опазването на околната

околна среда и настоящата разработка беше съобразена с тях, а именно:

 Стратегия „Европа 2020” на ЕС;

 Зелената книга за териториално сближаване;

 Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г.;

 Интегрираната морска политика на ЕС, както и от други документи в тази

връзка, разработени и приети на национално ниво от МРРБ и МОСВ, от

басейновите дирекции, от местните власти и от местни асоциации;

 Национална програма за развитие България 2020;

 Секторни стратегии за развитие, покриващи частично или изцяло периода 2014-

2020 г. в сферата околната среда.

 Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално

развитие (2012-2022 г.), Регионални планове за развитие на районите ниво 2

(2014-2020 г.), Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.), Общински

планове за развитие (2014-2020 г.);

 Официална статистическа информация от: Министерството на околната среда

(МОСВ), Изпълнителната агенция за околна среда (ИАОС) , Евростат, държавни

и регионални агенции, държавни комисии, териториални и регионални служби

на органите на изпълнителната власт и други официални източници.

Важно е да се отбележи, че общинската стратегия и планът за действие следва да се

считат като отворена система, в която периодично да бъдат отразявани промените

произтичащи от промяна на законодателството и приоритетите в региона. В тази

връзка, при определяне на приоритетите в настоящата стратегия за различните сектори

на околната среда са съблюдавани насоките на съответните национални програми и

стратегии, в съответствие с Инструкцията на МОСВ. В допълнение, в процеса на



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

2007-2013"

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики в община Попово”, в изпълнение на Договор №13-13-

75/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съ-финансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

3

разработване на стратегия са взети предвид и водещите принципи, възприети на

Конференцията за устойчиво развитие и околна среда на ООН, известен като Рио ´92, а

именно:

Тези фундаментални принципи са в основата на всички политики, програми и

действия, насочени към опазване на околната среда на всички нива – международно,

национално, регионално, местно. Те са в основата и на настоящата Стратегия за

опазване нa околната среда и управление на отпадъците на община Попово, която се

явява естествено продължение на провежданата от общинската администрация

политика в областта на околната среда. Решаването на възникналите екологични

проблеми ще се основава на принципите на устойчиво развитие, предотвратяване на

замърсяванията, последващо отстраняване на възникналите вреди, прозрачност в

процеса на вземане на решения, съхраняване на биоразнообразието и приоритетните

местообитания за идните поколения и търсене на отговорност от замърсяващите

околната среда граждани, производители и потребители. Настоящата стратегия ще бъде

базирана основно на принципа на устойчивото развитие, поради възприетото през

последните 20 години схващане за неговата роля. Концепцията за устойчиво развитие

възниква като резултат на осъзнаването на необходимостта от конструктивни идеи за
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преодоляването на негативните явления в съвременното общество, застрашаващи

човечеството от екологична катастрофа и социална дезорганизация. В този смисъл тя е

своеобразен отпор на съществуващите в обществото норми и съдържащите се в тях

образци и модели на поведение.

Самата концепция за устойчивото развитие е приета на Конференцията на ООН

за околна среда и развитие в Рио де Жанейро през 1992г. и формулира новите

принципи за организиране на дейностите в обществото. Приетият по време на

конференцията план за действие на ООН „Дневен ред 21“, отрежда много важна роля

на местните власти в процеса на вземане на решения за околната среда - те са най-близо

до хората, най-близо до проблемите и в много случаи най-близо до решенията. Тези

световни тенденции са отразени в достатъчна степен и в националното ни

законодателство, а именно в Закона за опазване на околната среда, чиито чл.79  ал.1

гласи: „Кметовете на общини разработват програми за опазване на околната среда за

съответната община в съответствие с указания на министъра на околната среда”.

Именно поради това ролята на Стратегиятата за опазване на околната среда и

управление на отпадъците на община Попово е водеща стремейки се към повишаване

качеството на взетите решения и тяхното изпълнение, като от особена важност е и

участието на пряко засегнатите групи от населението при взимането на решения в

областта на околната среда, поради което беше организирана фокус група във връзка с

разработването на Стратегиятата.

По отношение на избраният подход за разработването на Стратегиятата, то той

изцяло съответства на утвърдените с решение на Колегиума на Министерството на

околната среда и водите на 29.11.1999 г. методични указания. Основният използван

метод в разработката е стратегическо планиране, почиващо на SWOT анализ.

Настоящата стратегия е съобразена и с основните стратегически цели, които се залагат

в Общинския план за развитие за периода 2014-2020г., който се разработва паралелно.

В рамките на проекта беше проведена и фокус група, свързана с обсъждане на

спецификата и стратегическата рамка на стратегията, както и анкетно проучване сред

участниците. Важно е да се отбележи, че стратегията е съобразена с изразените по
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време на фокус групата мнения и предложения с цел включване на всички

заинтересовани страни. Най-общо казано настоящата разработка цели 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.

Цели на стратегията

В контекста на разработения от Министерство на околната среда и водите

(МОСВ) документ „Определение и цел на общинските програми за опазване на

околната среда и стратегическото планиране като подход“, настоящата стратегия

следва да бъде разработена по метода на стратегическото планиране и да формира

адекватна екологична политика на общината. Важно е да се отчетат влиянието на

икономическите и социалните интереси в обществото и да се създадат условия за

устойчиво развитие на общността като цяло. В тази връзка, основната цел на

настоящата стратегия е запазване доброто състояние на околната среда и

подобряване системата за управление на отпадъците с цел постигане на устойчиво

развитие в общината.

Стратегията сама по себе си представлява комплексна разработка по

проблемите, свързани с опазване на околната среда и включва всички нейни

компоненти – въздух, води, почви, биологично разнообразие, както и факторите

/заплахите/  които оказват влияние върху състоянието им – урбанизация, шум,

отпадъци и човешката дейност – енергия, транспорт, промишленост, земеделие, горско

стопанство, туризъм и др. В тази връзка основните под-цели на настоящата стратегия са

следните:

 Да използва природните дадености на територията на общината за развитие

на икономически потенциал;

 Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на

територията на общината, да установи причините и да предложи решения и

действия за тяхното преодоляване;
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 Да открои приоритетите в разглежданата област;

 Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции,

населението, НПО и предприятията на територията на общината за

решаване на проблемите;

 Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за

финансиране;

 Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като

ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.

АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Природо-географски, климатични и териториално-административни

характеристики

1.1. Географско положение

Община Попово е разположена в североизточната част на Република България, в

източната и платовидна подобласт на Дунавската равнина и съобразно

административното деление на страната попада в състава на Област Търговище.

Общата територия на общината е 833,398 кв.м., или около 30,4% от областта, като

граничи с общините Търговище, Антоново, Стражица, Бяла, Две могили, Опака, Цар

Калоян, Разград и Лозница. Общината разполага с благоприятно географско и

транспортно – комуникационно положение спрямо главните инфраструктурни

коридори на страната. 60.1% от територията на общината са обработваеми земи а 22.6%

е горски фонд.

1.2. Релеф

Релефът, в преобладаващата си част, е хълмисто-равнинен, с надморска

височина 190-240 m. На юг районът е ограден от Лилякското плато и Антоновските

височини. На север са разположени Поповските и Разградските височини. На изток и

на запад територията е открита като се срещат ниски хълмисти възвишения. Стръмните

и ерозирани склонове на реките са покрити с гори, а билните части с ливади и пасища.
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Най-високо се открояват Поповските височини с връх Калакоч – 485 м. Най-ниската

точка – 125 м. е в местността Чешма дол в землището на с. Манастирица. Общинският

център се намира на надморска височина 200 м. Територията на общината се

характеризира със сложни геоложки условия, дължащи се на разположението й в

неконтактната зона между Мизийската платформа и Предбалкана, наличието на

дълбоки разломи, разнообразната геоложка структура, наличието на свлачища, както в

населените места /с. Посабина, с. Априлово, с. Гагово/, така и в крайселищните

територии /с. Посабина, с. Манастирица, с. Горица и др./, честата смяна на различни

инженерно-геоложки типове в хоризонтална посока и високата сеизмичност на района.

1.3. Климат

В климатично отношение районът на гр. Попово се отнася към Европейско-

континенталната климатична област, Умерено-континенталната подобласт, Северния

климатичен район на Дунавската равнина. Климатът се отличава със силно изразена

континенталност и с по-слаби валежи от проникващите от северозапад обеднели на

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

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

Средногодишната температура на въздуха е 11°С. Най-студеният зимен месец е

януари (-1,1°С), а най-висока температура е измерена през юли – 21,7°С. За района на

гр. Попово абсолютната максимална температура е измерена през август (41°С), а

абсолютната минимална през януари (–28,8°С). Средногодишната амплитуда на

температурата на въздуха е 11,1°С.

Средната дата на последния пролетен мраз е 8 април, а на първия есенен мраз 7

ноември, което определя средна продължителност на вегетационния период 212 дни.

Средногодишната относителна влажност на въздуха е 73%, с максимум през зимните

месеци (ноември-януари – 82%) и минимум през лятото (август – 63%). Високата

влажност на въздуха през зимата спомага за задържане на атмосферните замърсители в

приземния слой.

Ветровата циркулация заедно с различните посоки на въздушния пренос и

годишния ход на температурата успоредно с локалното влияние на релефа определят
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агрегатното състояние и сезонното годишно разпределение на валежите. Годишният им

ход в района на гр. Попово има подчертан континентален характер. Средногодишната

сума на валежите е 593 mm, като разпределението е неравномерно. Максималните

валежи са през пролетно-летния период, а минималните през есенно-зимните месеци.

Налице са два максимума на валежите: м.юни – 87 mm и м.ноември – 50 mm и два

минимума – през септември и май, което е типично за Дунавската равнина. Общият

брой на дните с валежи е 111. Продължителността на безвалежния период достига

максимум до 129 дни/год. Максималното засушаване е през октомври – до 14 дни, а

минималното през м.май – 8 дни.

1.4. Води

Наличните водни количества на територията на общината са формирани от

повърхностни и подземни води. Отводняването става основно от реките Черни лом,

Малки лом, Голяма река и притоците им. Голям е броят на изградените микроязовири

със средна площ 50 - 80 дка, чиито води се използват за напояване и рибовъдство.

Наличните подземни ресурси от пекнатинно-пластов, карстов и грунтов тип се

използват за промишлено и битово водоснабдяване чрез сондажи, но не са в състояние

да задоволят напълно нуждите на потребителите. Това налага използването на

допълнителни водоизточници, намиращи се извън границите на общината, като това

основно е водоснабдителната система "Дунав".

1.5. Почви, растителност и животински свят

На територията на община Попово са разпространени три основни почвени типа

- черноземи, сиви горски и алувиално-ливадни с техните разновидности, подходящи за

отглеждане на зьрнено-хлебни, зърнено-фуражни и технически култури, зеленчуци,

лозови и овощни насаждения. В съответствие с геоботаническото райониране на

България, общината попада в Поповско-Разградския геоботанически район от

Лудогорски окръг в Илийриската (Балканска) провинция на Европейската

широколистна горска област (Бондев, 1997)1. В миналото преобладаващата част от

1 Бондев, И. 1997. Геоботаническо райониране. – В: Йорданова, М., Дончев, Д. (ред.), География на
България. с. 283-305. Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, София.
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територията е била заета от ксеротермни благуново-церови горски екосистеми, като в

отделни участъци са били формирани и ксеромезофитни горски екосистеми с

преоблаване на сребролистна липа и горун, на по-влажни местообитания – гори с

преобладаване на мизийски бук. След унищожаването на горите, на по-голямата част от

територията са отглеждани различни селскостопански култури, а на други части е

формирана производна и вторична храстова и тревна растителност. Естествената

растителност се е запазила само в онези зони, които са по-малко годни за развитието на

земеделието. Естествените гори са основно широколистни, разположени в

леснодостъпни райони, даващи възможност за развитие на горскостопански дейности.

Разпространени са и много видове билки, имащи стопанско значение. Разнообразна е и

фауната на територията на община Попово, като особен интерес представляват

животните обект на лов - сърни, елени, диви свине, превърнали района в предпочитан

обект за международен ловен туризъм.

1.6. Кметства и населени места на територията на общината

В административно-териториалните граници на община Попово са включени 35

населени места – един град и 34 села. По данни от ГД "ГРАО" към 01.02.201 година

население на общината е 28 775 души. От тях 15648д. живеят в гр. Попово. Най-

големите села са Садина, Кардам, Светлен, Ломци и Зараево. Те са с население над

1 000 души, девет са с население от 501 - 1 000 жители, шеснадесет села са с население

от 101 - 500 жители и в четири села жителите са под 100. Съгласно постановките на

Националната стратегия за регионално развитие (2012 –2022г.) град Попово попада в

категорията „четвърто ниво – малки градове с микрорегионално значение» в

територията на групи общини. В тази категория са именно центровете на общини с

подходящо местоположение в територията на областите, демографска големина,

налични функции с надобщинско значение в сферата на икономиката, социалната

сфера, образованието, културата. Градът играе важна роля на балансьор в развитието на

област Търговище в допълнение на областния център за намаляване на ефекта на

моноцентричното развитие в рамките на Североизточен район.
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2. ОКОЛНА СРЕДА

2.1. Атмосферен въздух. Качество на атмосферния въздух (КАВ)

Опазване чистотата на атмосферния въздух е от изключителна важност, тъй като

пряко влияе върху човешкото здраве. В тази връзка основните замърсители в

атмосферния въздух вредни за човешкото здраве, дефинирани като такива от

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) са следните: азотен диоксид, серен

диоксид, общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10), бензен, олово, кадмий, арсен,

полиароматни въглеводороди (ПАВ), толуол, стирол, амоняк, фенол и серовъглерод.

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

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

като цяло. Това налага стриктни изисквания относно извършвания мониторинг за вида

и броя на контролираните замърсители, с оглед изготвяне на планове за действие за

подобряване качеството на въздуха в средносрочен и дългосрочен аспект. От друга

страна информирането на обществеността е основно изискване в Директивата.

Състоянието на атмосферния въздух в района на община Попово се определя от

източниците на емисии, вида и количеството на изпусканите в атмосферата

замърсители, климатичните и метеорологични условия, влияещи върху
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разпространението на замърсителите. В обобщение може да се каже, че замърсяването

на атмосферния въздух на територията на общината се дължи основно на:

 промишлените предприятия

 обществено административния (ОАС) и жилищно-битов(ЖБС) сектор

 транспортния поток по градската улична мрежа

 дейностите върху открити площи с насипни материали (строителни площадки,

складове и др.).

Според проведени изследвания, най-голям принос от общите емисии има битовия

сектор – 56 %, следван от промишлеността – 41 %. С газифицирането на гр.Попово

голяма част от емисиите  вече са редуцирани.

По отношение на атмосферното замърсяване община Попово не се причислява към

районите, определени като “горещи точки”, разположени в най-засегнатите въздушни

басейни. На територията на общината няма крупни източници, изпускащи в

атмосферата значителни количества вредни вещества. Емитираните замърсители от

промишлените предприятия, в повечето случаи, се дължат на изгарянето на различни

видове горива в зависимост от техните нужди. По–високи стойности на някои

замърсители се наблюдават през зимния период, което е свързано с характера на

използваното гориво за отопление. Резултатите от целогодишния контрол показват

ниски стойности на изследваните замърсители прах; серен диоксид; азотен диоксид;

сероводород и оловни аерозоли.Състоянието на атмосферния въздух в дадени

ограничени райони е резултат в голяма степен от източници от локален характер. На

територията на община Попово няма система за наблюдение и контрол на качеството

на атмосферния въздух. За област Шумен и област Търговище работи РИОСВ - Шумен,

която поддържа 1 пункт в гр. Шумен, като град Попово не е включен в националната

мрежа за мониторинг на въздуха. През 1995г. са направени имисионни замервания на

концентрациите на прах, серен диоксид, въглероден 84оксид, азотни оксиди и озон, от

Мобилна автоматична станция за контрол качеството на въздуха на Регионалната

лаборатория – Варна към ИАОС гр. София и не са констатирани превишения.

На територията на гр. Попово няма преброителен пункт за МПС, поради което не

могат да се определят точно емитирани замърсители от пътния транспорт. Отчитайки
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факта, че градът има неголям автомобилен парк и интензивност на движение, наличие

само на две линии общински транспорт, които дневно правят по 12 курса, както и само

три светофарни уредби в града, може да се предположи, че пътния транспорт не оказва

значимо въздействие върху състоянието на въздуха в района. Същевременно като се

изходи от съществуващото състояние – остарял автомобилен парк и лошо състояние на

пътната настилка, може да се каже че транспортът има дял в емисионното натоварване

на общината с прах, фини прахови частици, въглеводороди.

В допълнение, е регистрирано превишение на нормите за допустими емисии на

вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от инсталации в “Роса” АД, гр.

Попово, парова централа, източник - котел ПКМ-6 с предна камера. Към изпускащото

устройство има инсталирано прахоуловително съоръжение - батерия циклони.

Ефективността на съоръжението не осигурява спазване на НДЕ за прахообразни

вещества при използваното гориво – слънчогледова люспа. За намаляване на

замърсяването регистрирано при предходна проверка, текущата месечна санкция на

дружеството е намалена.

От проведеното измерване се констатира, че извън отоплителния сезон когато се

наблюдават локални замърсявания, в общината не съществува трайна тенденция към

замърсяване на въздуха. В допълнение, наличната зелена система в градската част и

богатата растителност в цялата община, допълнително благоприятстват подобряване

качеството на атмосферния въздух.

2.2. Водни ресурси

2.2.1. Повърхностни води

Управлението на водните ресурси на територията на община Попово се

осъществява съгласно българското законодателство и чл. 152, ал. 1 от Закона за водите

и в съответстие с чл. 3 от Рамковата директива за водите 2000/60/ЕК (РДВ), според

които страната е разделена на четири района за басейново управление на водите:

 Дунавски район с административен център Плевен

 Черноморски район с административен център Варна



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

2007-2013"

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики в община Попово”, в изпълнение на Договор №13-13-

75/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съ-финансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

13

 Източнобеломорски район с административен център Пловдив

 Западнобеломорски район с административен център Благоевград

Община Попово попада в Дунавски район за басейново управление (Фиг. 2.2.1.1.),

който обхваща около 45% от територията на България и преобладаващата част от

територията на Северна България. Включва водосборните области на реките Искър,

Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом и

територията западно от подземния вододел на малмваланжския водоносен хоризонт.

Община Попово обхваща поречието на реката Русенски Лом и Дунавските

Добруджански реки, които се намират в източната част на Дунавския район за

басейново управление. Реките от този дял се характеризират с това, че извират от

сравнително ниската, равнинна част на Дунавската равнина, текат в северна посока,

като само р. Русенски Лом достига и се влива в Дунава. Добруджанските реки

съществуват на определено разстояние след изворите си, след което се загубват в

льосовите образувания на Добруджа и следващите ги суходолия, като не формират

повърхностен приток към р. Дунав.

Фиг. 2.2.1.1. Основни поречия на Дунавски район за Басейново управление / Източник:

БДУВРД2

2 http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/ocenka-na-sustoianieto/povurhnostni-
vodi/Analiz_SW_BDDR_2013.pdf
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Река Русенски Лом

Река Русенски Лом (фиг. 2.2.1.2.) се образува от сливането на Бели с Черни Лом.

Река Бели Лом води началото си южно от гр. Разград, а р.Черни Лом — югоизточно от

гр. Попово. За условно начало на р. Русенски Лом е приет Бели Лом с координати на

извора 43°25'30'' с.ш. и 26°27'30" и. д. при кота 360 м и координати на устието при гр.

Русе 43°50'30" с.ш. и 25°56'20" и. д. и кота 18 м. Двата главни клона — Черни и Бели

Лом, имат дължина до сливането си съответно 130 и 140 км с водосборни области 1549

км2 и 1276 км2. И двете реки отначало имат северозападна посока, като от с. Сеново р.

Бели Лом приема западна посока, а р. Черни Лом от с. Широково тече на североизток,

като постепенно приближавайки се, двете реки се съединяват над с. Иваново. Тъй като

скалната основа е изградена от окарстени мергели и варовици, оттокът на реките силно

намалява в края на лятото. Някои от тях дори пресъхват, но не са редки случаите,

когато през летните месеци преминават най-големите водни количества. Средно

многогодишното водно количество на реката близо до устието и е 4.9 м3/с.

Фиг.  2.2.1.2. Водостопанска карта на поречие на р. Русенски Лом М 1: 60 000/ Източник:

Блулинк3

3 http://old.bluelink.net/water/dunav/ruslom/index.htm
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През град Попово преминава река Поповски Лом (според някои автори това е ръкав

на Черни Лом) или както е по-известна – река Поповска. Южно от града, на около 20 км

се намира река Буюк дере (Голяма река), на която е изграден язовир „Каваците” по

посока на гр. Търговище.

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 въз основа на определяне на вида и количеството на значителния

натиск, който се изразява в концентрацията на наблюдаваните замърсители като

емитери, които 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)4 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 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, умерено, лошо и много лошо.

На територията на РИОСВ-Шумен се извършва мониторингова дейност на

повърхностно течащите води и подземните води. Те са включени в Националната

автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ). Пунктовете са

4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20011216:EN:PDF
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класифицирани, в зависимост от местоположението им и  влиянието на антропогенните

фактори върху качеството на водите в тях. Част от пунктовете са фонови - отчитат

влиянието само на природните дадености върху екологичното състояние на водите, а

други са референтни – с цел да се отчете  влиянието и на човека върху качеството на

водите. По поречието на р. Русенски Лом има общо 19 мониторингови пункта в 15

водни тела за наблюдение качеството на водата в реката, притоците и още 4 пункта на

стените на язовири. Голяма част от пунктовете са с дълга редица натрупани данни, но

от 2013 г. има нови такива, които са включени в стратегията за мониторинг, а именно:

р. Бели Лом след вливане на Малки Лом след с. Нисово; р. Черни Лом при с. Кацелово

и р. Банински Лом при с. Баниска. Целта е натрупване на допълнителна информация за

състоянието на водите в границите на преразгледаните водни тела, на основаните

въведената типология от 2010г. Според доклада на РИОСВ – Шумен, през 2013 са

отчетени следните резултати:

1) Пункт при р. Поповски Лом, гр.Попово – няма превишени стойности на

СКОС на приоритетните вещества за добро химическо състояние. Водното тяло е в

много лошо екологично и добро химическо състояние; За имисионното състояние на

река Поповска в района на община Попово се съди от данните, получени при

извършването на мониторинг от пункт на НАСЕМ на р. Поповски Лом след гр. Попово.

Според доклад за състоянието на повърхностните води на територията на БДУВДР5

към 2013г в реката се наблюдава известно натоварване от цялата група вещества

отразяващи замърсяването – органични, биогенни и специфични, което води до лош

екологичен статус.

2) Пункт при р. Черни Лом, с. Светлен – няма превишени стойности на повечето

от наблюдаваните физикохимични показатели и специфични замърсители за добро

екологично състояние, с изключение на БПК5 и амонтиев азот, които са в границите за

умерено състояние. Няма превишения и на СКОС за специфични замърсители за добро

екологично състояние; Според доклад за състоянието на повърхностните води на

територията на БДУВДР към 2013г. качеството на водите по физикохимични

5 http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/ocenka-na-sustoianieto/povurhnostni-
vodi/Analiz_SW_BDDR_2013.pdf
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показатели, оценено по Наредба Н-4 е по-ниско от умерено за р. Черни Лом, като не се

наблюдава подобряване качеството на водите в сравнение с миналия период.

3) Пункт при поречие Русенски Лом – язовир Каваците – Наблюдават се

превишени стойности на физикохимични показатели и специфични замърсители за

добро екологично състояние за 8 броя показатели – БПК5, амониев азот, нитритен азот,

общ азот, общ фосфор, разтворено желязо и други. Резултатите от доклада за

състоянието на повърхностните води на територията на БДУВДР към 2013г.

потвърждават, че водите на язовир Каваците са с много лоша качествена

характеристика, която в последните 2-3 години се запазва. Притеснителен в случая е

извода, че измерените концентрации на замърсителите и ниската концентрация на

кислород заплашва екологичното равновесие на водното тяло.

Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район – гр. Плевен

провежда анализ на риска на водните тела по отношение на постигането на „добро“

състояние съгласно РДВ. Въз основа на оценка на значимите натоварвания върху

водните тела и на тяхната уязвимост към тях е извършено първоначално

идентифициране на водните тела, за които има риск да не постигнат екологичните цели

за добро състояние, определени в чл.4 на РДВ. За целта са използвани съществуващи

мониторингови данни за повърхностните води и за емисиите, а в случаите когато няма

достатъчно данни или липсват такива е използвана експертна оценка. При оценка на

риска за екологичното състояние на повърхностните води са оценявани органични

замърсители и нутриенти (хранителни вещества) от значимите натоварвания върху

водните тела. При оценка на риска за химичното състояние на повърхностните води са

оценявани специфични и опасни вещества от значимите натоварвания върху водните

тела. При извършването на първоначалната оценка на риска водните тела са

класифицирани в следните категории:

 Водни тела в риск – за които е ясно без необходимост от по-нататъшно

охарактеризиране или допълнителни мониторингови данни, че няма да постигнат

екологичните цели в РДВ;
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Водни тела, които е възможно да са в риск – за които има вероятност да не

постигнат екологичните цели в РДВ, но поради недостатъчно данни не може да се

направи със достатъчна сигурност окончателна оценка. За тях са необходими

допълнителни мониторингови данни за окончателната оценка;

 Водни тела, които не са в риск – за които е ясно без необходимост от по-

нататъшно охарактеризиране или допълнителни мониторингови данни, че ще постигнат

екологичните цели в РДВ.

На картата по-долу са показани и резултатите, получени при изготвянето на

оценката, като от тях е видно, че р. Русенски Лом е в риск и съответно няма да успее

да постигне екологичните цели заложени в РДВ.

Фиг. 2.2.1.3. Риск оценка на въздействията върху повърхностните водни тела /

Източник: План за управление на речните басейни в Дунавския район 2010-2015г.

2.2.2. Подземни води

Според водостопанското райониране на страната територията на град Попово е в
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Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски Район с център гр.Плевен и

съгласно съществуващата хидрогеоложка подялба на Р.България се намира в Мизийски

хидрогеоложки регион, като попада изцяло в Долнодунавска артезианска област и от

запад на изток обхваща югоизточната част на Свищовския подрайон и изцяло

Силистренски подрайон на Севернобългарски артезиански басейн (поречията на р.

Русенски Лом, и на реките, вливащи се директно в р. Дунав).

В района на община Попово са обособени следните подземни тела: „Порови

води в Кватернера - р.Русенски Лом и притоците му” с код BG1G0000Qа1021 и

„Карстови води в Малм-Валанжския басейн” с код BG1G0000J3K051.

Съгласно изискванията на чл. 14, ал.1, т.б от Рамковата Директива за водите

2000/605 и Графика за информиране на обществеността по изготвянето на План за

управление на речните басейни, Басейнова дирекция Дунавски район е изготвила

междинен преглед на установените в Дунавския речен басейн значими проблеми по

управлението на водите. Идентифицирани са няколко основни проблема в следствие

антропогенно въздействие върху подземните води:

 При замърсявания от точкови източници в подземните води се повишава

съдържанието на биогенни вещества: като такива се разглеждат

нерегламентирани (селски) сметища, общински сметища, складове за пестициди,

течове от замърсени площадки, депа на производствени и опасни отпадъци,

местоположения на стари замърсители, стари сметища, затворени индустриални

терени.

 Друг вид негативно влияние се оказва чрез дифузните източници на

замърсяване, каквито са земеползването (орна земя и трайни насаждения),

селища без изградена канализационна мрежа, урбанизирани територии и др.

Значимите проблеми от този вид въздействие върху подземните води са

увеличаване съдържанието на нитрати, фосфати, сулфати, хром, желязо и

манган. Съдържанието на нитрати е водещ параметър за дифузните внасяния

при подземните води
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 Проблеми от значими водочерпения - Това са водочерпения за питейни нужди,

за земеделието, за промишлени цели, като проблемите тук се проявяват при

свръхводочерпене на подземните водни тела.

2.2.3. Минерални води

На територията на община Попово натурална минерална вода се добива от

минерален водоизточник Сондаж № Р-2 «Водица», находище на минерална вода

«Район «Североизточна България» - малмоваланжски водоносен хоризонт» с

географски координати: N 430 20’ 21,2”; E 260 02’ 28,2” в имот 00528 в землището на

с. Водица.

Натуралната минерална вода може да се ползва за питейно балнеолечение и

балнеопрофилактика и за трапезни цели като натурална минерална вода, включително

и газирана /съгласно Сертификат № 36/ 08.11.2000г. от МЗ/. С Удостоверение №

50/29.10.2004г. е въведен в експлоатация цех за бутилиране на минералната вода.

2.2.4. Водоснабдяване и канализация

Водоснабдяване – Дунав ЕООД – Разград предоставя водоснабдителни и

канализационни услуги на територията на община Попово, като основната

производствена дейност на дружеството е добиване и снабдяване на населението с

питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Състоянието на

водопроводната мрежа е недобро, като на места тя е силно амортизирана, което води до

сериозни загуби по водопреносната мрежа (около 70-75%). Друг сериозен проблем в

общината, който е характерен и за страната е използването на големи количества

питейна вода за промишлени нужди, поради липса на практики за пестене на вода и

ползване на условно чисти води за промишлени нужди / затворени оборотни цикли/.

Всички населени места на територията на общината са водоснабдени, като близо 50%

се консумира от населението, следващите по големина консуматори са

промишлеността и услугите.

На територията на община  Попово няма естествени езера. Чувствителен дял във

водния баланс на общината са изкуствените водоеми. Изградени са 10 броя
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микроязовири за  хидромелиоративни цели и риболов, изброени на таблицата по-долу

(Фиг. 2.2.4.1.):

Населено място/язовир Наемател/Собственник Общ обем
Куб.м.

Завир. Площ
дка

Попово-Каваците Община Попово 2618000 560
Попово-Калето Рибопроизводство 1836000 423
С. Ломци-Ломци Нап. системи 3330000 600
Ковачевец-Батица Община Попово 741000 147
Посабина-Посабина Община Попово 254000 73
Гагово-Гагово Община Попово 124000 65
Водица-Водица Община Попово 270000 215
Зараево-Зараево Рибопроизводство 650000 112
Помощица-Помощица Община Попово 280000 93
Еленово-Еленово Община Попово 590000 91

Фиг. 2.2.4.1. Списък на язовирите на територията на община Попово / Източник:

Общинска програма за опазване на околната среда на община Попово 2007-2014г.

Като цяло питейната вода в общината е с добри качества и отговаря на Наредба

№ 9 от 16 март 2001г.6 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

По силата на съвместна програма за мониторинг на питейните води, водоснабдителната

организация "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград провежда собствен мониторинг,

като част от химичните и всички микробиологични изпитвания се извършват в

акредитираната лаборатория за контрол на води на РЗИ - Търговище.

Първа копка на пречиствателна станция Попово е направена през 2007 г. и е

завършена през декември 2009 г. Официално е въведена в експлоатация в началото на

2010 г, като за довеждането на отпадните води от града до станцията е изграден 9 km

колектор. В тази връзка в момента отпадъчните води на гр. Попово  се  отвеждат за

пречистване  на ПСОВ - Попово, намираща се в землището на с. Кардам на северния

бряг на р. Черни Лом (Фиг. 2.2.4.2). Към настоящия момент към ПСОВ се отвеждат

97% от отпадъчните води на гр. Попово.

6 http://lex.bg/bg/laws_stoyan/ldoc/-549175806
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Фиг. 2.2.4.2.  Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) - Попово

Станцията е предназначена за пречистването на смесени отпадни води (битови,

индустриални и дъждовни) до степен позволяваща заустването им във водоприемника -

река Черни Лом. ПСОВ Попово е оразмерена за натоварване от 37 000 еквивалентни

жители и среден дневен дебит от 7000 m3/ден. Отпадъчните води се отвеждат

гравитачно от канализационната система на град Попово до ПСОВ. Водите в станцията

преминават през двустепенна технология на пречистване с последващо обеззаразяване

и третиране на образуваните излишни утайки. Процесът по пречистване на водите

преминава през няколко фази:

1. Механично пречистване: От водата се отстраняват по едрите примеси,

пясъкът и маслата, като се прилагат основни физични закони. Едрите

отпадъци се задържат последователно от две двойки решетки. Първите с

разстояние между прътите от 20 mm и вторите с разстояние между прътите

от 5 mm. Така поетапно се отстраняват всички отпадъци по-големи от 5 mm.

Пясъкът и маслата се отстранява от две комбинирани съоръжения

включващи аерируем пясъкозадържател с водно-маслена сепарация.

2. Биологично пречистване: След механичното пречистване на водата остават

предимно разтворени органични и неорганични съединения, които не могат

да бъдат отстранени механично и известно количество неразтворени
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вещества. Биологичното пречистване служи за елиминиране на разтворените

вещества от отпадните води. То се извършва от сложен комплекс от микро- и

макро-организми наречен активна утайка. Процесите в станцията имитират

естествено протичащите такива във водните басейни с тази разлика, че те са

интензифицирани и строго контролирани, без да представляват опасност за

околната среда. Биологичното пречистване се осъществява в два типа

съоръжения - биобасейни и вторични утаители.

Третирането на утайките в ПСОВ Попово се осъществява чрез последователното

им подлагане на аеробна стабилизация и последващо механично обезводняване.

Образуваните излишни утайки се отвеждат в аеробен дигестер, където се извършва

стабилизация на утаките. В дигестера протичат процеси, при които се намалява сухото

тегло на утайките и се намалява количеството на патогените (болестотворни бактерии и

вируси). Така обработената утайка не съдържа болестотворни микроорганизми, което я

прави годна за употреба в селското и горското стопанство, като почвен подобрител.

Стабилизираната утайка от дигестера със съдържание на вода около 96% се

обезводнява механично от лентова филтър преса. В резултат на това се получава

"утайков кек" със съдържание на сухо вещество 25%.

Чрез изпълнението на проекта за изграждане на ПСОВ Попово са постигнати

следните резултати:

 Изградена е нова пречиствателна станция за отпадъчни води с пълно третично

пречистване в съответствие с европейските директиви;

 Намалено е количеството на замърсителния товар, заустван в река Поповска;

 Намалено е замърсяването на трансграничния Дунавски район;

 Изпълненяват се европейските директиви за заустване на градски отпадъчни води

от агломерации с над 10 000 е.ж.;

 Постигната е по-добра екологична инфраструктура на региона, което от своя

страна ще допринесе за улесняване на стопанските дейности и защита на

туристическата индустрия в района на черноморското крайбрежие.
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В допълнение, община Попово е реализирала следните проекти по ОПОС,

насочени към подобряване на ВиК мрежата и инфраструктурата във водния сектор в

общината, а именно:

С реализирането на цялостни проекти насочени към подобряване на

инфраструктурата, общината цели да намали количеството подавана вода, респективно

намаляване разходите за електроенергия, аварийни ремонти, което от своя страна ще

позволи освобождаване на средства за допълнителни инвестиции за реконструкция на

водопроводните мрежи в другите населени места. В допълнение е необходимо да се

следи за точната отчетност на отпадъчните води изпускани от всички промишлени

предприятия на територията на общината и да се следи за спазването на нормативната

уредба от ползвателите на канализационната мрежа с цел постигане на устойчиво

използване на водните ресурси в общината.

2.3. Управление на отпадъците

Твърдите битови отпадъци са важен екологичен проблем, чието управление е

сложен процес, който ако не се осъществява правилно, води до проблеми, произтичащи

от замърсяването на основните компоненти на околната среда (въздух, води, почви) и

чрез тях въздейства на качеството на живот на хората и развитието на екосистемите. В

резултат на протичащите в периода на натрупването им физични, химични и

биологични процеси, отпадъците се превръщат в многофакторен замърсител на

околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху повърхностните и

подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен риск за

населението. От друга страна отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник и
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тяхното минимизиране и повторна употреба води до съхранение на природни ресурси.

Ето защо управлението им е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност

на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа

среда и нормативна база, и не на последно място висока обществена отговорност.

2.3.1. Анализ на политики и законодателство в областта на управление на
отпадъците на ниво ЕС:

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа7 беше приета от

Европейската комисия  през септември 2011 г. в изпълнение на една от водещите

инициативи от Стратегията „Европа 2020”. Пътната карта е в основата на страните-

членки на ЕС за устойчиво развитие. Основната цел по отношение отпадъците е: „До

2020 г. отпадъците да се управляват като ресурс. Генерираното количество отпадъци на

глава от населението драстично да намалява и да се рециклират повече материали и

суровини . Оползотворяването на енергия ще е ограничено само до нерециклируеми

материали, обезвреждането на отпадъците чрез депониране постепенно ще бъде

премахнато”.

Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 година

„Благоденствие в рамките на нашата планета“8, беше одобрена през ноември 2013

г. Един от основните тематични приоритети в тази седма по ред  Програма на

Общността за действия за околната среда е "Превръщане на Съюза в ресурсно

ефективна, екологична и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика". С цел

Съюзът да се превърне в ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна

нисковъглеродна икономика, със Седмата Програма за действие по околна среда се

гарантира, че не по-късно от 2020 г. отпадъците ще се управляват безопасно като

ресурс с оглед да се предотврати вредата за здравето на хората  и околната среда.

7 COM(2011) 571 окончателен
8 DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 2013 on a General Union
Environment Action Programme to 2020 “LIVING WELL, WITHIN THE LIMITS OF OUR PLANET"
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Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в

околната среда9 е да стартира обсъждане, свързано с пластмасовите отпадъци.

Зелената книга представя както резултатите от редица изследвания относно

пластмасовата индустрия и отпадъците от пластмаса10, така и вредите, които се нанасят

от пластмасовите отпадъци на околната среда, особено на водните екосистеми и

потенциалните заплахи за човешкото здраве от химическите добавки в тези отпадъци.

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември

2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви. – Рамкова директива.

Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.

Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на

отпадъци и изисквания за комплексни разрешителни за определени инсталации за

третиране на отпадъци/

Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на

отпадъци.

Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември

2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за

отмяна на Директива 91/157/ЕИО;

Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно

оборудване;

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември

1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки;

9 Брюксел, 7.3.2013, COM(2013) 123 final, Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в
околната среда
10 През 2008г. само в Европа са произведени 60 Mt. Според приблизителни изчисления през 2008 г. в Европейския
съюз (ЕС-27) са генерирани около 25 Mt пластмасови отпадъци. От тях 12,1 Mt (48,7 %) са били депонирани, като
12,8 Mt (51,3 %) са били оползотворени и само 5,3 Mt (21,3 %) са били рециклирани.Отпадъците от пластмасови
опаковки представляват 63% от генерираните пластмасови отпадъци, а генерираните пластмасови отпадъци от
ОЕЕО и от ИУМПС – 10% от генерираните отпадъци от пластмаса в Европа
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Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември

2000 г. относно излезлите от употреба моторни превозни средства;

Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на

полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили;

Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978г. относно отпадъците от

производство на титанов диоксид;

Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната

среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в

земеделието.

2.3.2. Анализ на законодателството и политиката по управление на
отпадъците в Р България:

Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху

околната среда – приет през 1997 г. Законът въвежда редица основополагащи

изисквания на рамкова Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС и за първи път урежда

обществените отношения в сектор „Управление на отпадъците”

Закон за управление на отпадъците, приет през септември 2003 г., доразвива

философията на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху

околната среда и транспонира напълно Директива 75/442/ЕЕС. С допълненията в

закона през 2010 г. се въвеждат икономически стимули за предприемане от местните

власти на реални действия за намаляване на депонираните отпадъци, както и за

преминаване към регионален принцип на управление на битовите отпадъци.

Законът  за управление на отпадъците, в сила от юли 2012 г. въвежда

изискванията на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО, включително  йерархията

на отпадъците и принципите „замърсителят плаща”, „разширена отговорност на

производителя”. Той въвежда за първи път конкретно адресирани  оперативни цели за

рециклиране на битови и строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и

инсталациите за отпадъци, въвежда икономически и регулаторни механизми и
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инструменти за прилагане на законодателството; правила за управление на масово

разпространените отпадъци.

Подзаконовите нормативни актове към Закона за управление на отпадъците

поставят изисквания свързани с:

 класификация на отпадъците;

 предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри

относно отпадъците;

 площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

 изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за

третиране на отпадъци;

 изграждането и експлоатацията на инсталации за термично третиране на

отпадъци;

 третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци;

 отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори;

 отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

 автомобилни гуми;

 излезли от употреба моторни превозни средства;

 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

 опаковки и отпадъци от опаковки;

 разделно събиране и третиране на биоразградими отпадъци;

 строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани

материали;
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 употреба в земеделието на утайки от пречистване на отпадъчни води.

За прилагане на законодателството и за идентифициране на  важни

законодателни инициативи в сектора бяха разработени следните програмни документи:

Първата Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

за периода 1998-2002 г.

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за

периода 2003-2007 г., с актуализация и продължение за 2008 г.

Третата Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

за периода 2009-2013 г., която постави  10 стратегически цели, в т.ч. относно

предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, увеличаване на

количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, екологосъобразно обезвреждане

на отпадъците и др.

Националният стратегически план за поетапно намаляване на

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.

Национален стратегически план за управление на отпадъците от

строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-

2020 г.

Проект на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. -

четвъртият програмен документ на национално ниво  за управление на дейностите по

отпадъците в Р.България.

Краткият анализ на политиките и законодателството на ЕС и Р България по

управление на отпадъците през последните години показва формиране на нова

философия – максимално намаляване количествата на образуваните отпадъци и

превръщането им в ресурси т.е. от фактори влияещи негативно на околната среда,

отпадъците да се превръщат в компоненти за икономически устойчив растеж.
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2.3.3. Принципи при управлението на отпадъците

По отношение на принципите свързани с управлението на отпадъците в общината

се следват основните такива залегнали в международните правни актове, по които Р.

България е страна, общата европейска и националната политика в тази област, както и

основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на

дейностите по отпадъците, а именно:

 Принцип на устойчивото развитие - устойчиво развитие в областта на

управление на отпадъците означава използване на природните ресурси по начин,

който не ги унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат

използвани от бъдещите поколения;

 Принцип на йерархията - йерархията на отпадъците е принцип, залегнал

изначално в европейското законодателство, потвърден за пореден път в

Директива 2008/98 и изцяло възпроизведен в националното ни законодателство.

Фиг. 2.3.3.1. Йерархия на отпадъците (Източник: ИАОС)

Съгласно Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), като приоритет се

посочва предотвратяване образуването на отпадъци, и прекъсването на причинно-

Най-благоприятна
алтернатива

Най-
неблагоприятна

алтернатива
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следствената връзката между образуването на отпадъци и икономическия растеж и

въздействието върху околната среда. Важно е да се обърне внимание на факта, че

отпадъците следва да се възприемат като ресурси и това се вижда ясно от смяната

на фокуса при управлението на отпадъци от обезвреждане към рециклиране и

оползотворяване;

 Принцип на предотвратяването – ограничаване до минимум използването на

природни ресурси и намаляване на количествата и/или опасността, произтичащи

от образуваните отпадъци;

 Принцип на превантивността – принципът включва вземането на

превантивни мерки, за да бъде предотвратено бъдещо увреждане на околната

среда и на човешкото здраве, дори когато не съществуват достатъчни научни

познания за осъществяването на предпазните мерки;

 Принцип на самодостатъчност и близост при управлението на

отпадъците – принципът на близостта изисква отпадъците да бъдат

обезвреждани, колкото се може по-близо до мястото на тяхното образуване. Той

цели ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда,

свързани с транспортирането на отпадъци. Общата цел на принципа за близостта

е да бъде достигнато във възможно най-голяма степен самостоятелност при

управлението на отпадъците на локално, национално и европейско ниво;

 Принцип на най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи

Best Available Techniques Not Entailing Excessive Cost (BATNEEC) –

консултативен процес за вземане на решения, в който се отчитат относителните

преимущества на различните възможности за управление на отпадъците, имащи

отношение към опазването на околната среда, на приемлива цена;

 Принципите „Отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща” –

тези, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или

замърсяват околната среда трябва да покрият пълните разходи за своите

действия;

 Принцип Интегрирано управление на отпадъците – съчетава всички останали

принципи на политиката по управление на отпадъци. Интегрираното управление
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на отпадъците гарантира взаимодействие и оптимално съчетаване на различните

методи и подходи, целящи достигане на икономически и екологически

ефективно управление на отпадъците;

 Принцип за участие на обществеността – съгласно Орхуската конвенция за

достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на

решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, този принцип

утвърждава необходимостта от ангажиране на обществеността в политиките по

управление на отпадъците с цел повишаване на тяхната осведоменост и

включването им в процесите по управление на отпадъците.

2.3.4. Съществуващо състояние и практика по управление на отпадъците в
община Попово

Събирането и анализирането на информация за количествата и състава на

отпадъците е от много голяма важност в процеса по взимане на решения за

управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за

третиране. Въпреки това набавянето на достоверна информация е проблемно и към

момента няма данни за извършен морфологичен анализ на образуваните битови

отпадъци на територията на общината. Количеството им се отчита приблизително

според броя и вида на използваните за превозването транспортни средства, тъй като

съществуващото общинско депо не разполага с измервателни устройства за претегляне

на депонираните отпадъци, които са предимно с битов характер.

Общините Търговище и Попово имат спечелен проект на стойност

1 079 010,00 лв. за техническа помощ на инвестиционен проект за интегрирано

управление на отпадъците на общините Търговище и Попово, включващ

реконструкция и модернизация на съществуващото депо, разделянето му на клетки,

подготовка на дъното, изграждане на системи за събиране, отвеждане и третиране на

получения инфилтрат и биогаз, системи за закриване на всяка клетка. Към същия

проект е включена рекултивацията на общинското депо  Попово за битови отпадъци.

Реализирането на инвестиционният проект за интегрирано управление и обезвреждане

на отпадъците на община Търговище и община Попово ще въведе нов модел за
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управление на отпадъци, който ще спомогне за намаляване на общото количество на

отпадъците, предназначени за депониране и за тяхното екологосъобразно

оползотворяване. За периода от 14.12.2009г. до 09.07.2010г. по гореописания проект са

извършени следните дейности:

- Разработване на алтернативни технологични решения за регионалното

депо

- Разработване на алтернативи и избор на алтернатива за претоварна

станция

- Финансов анализ на проекта

- Икономически анализ на проекта

- Анализ на чувствителността и риска

- Геодезически проучвания

- Инженерно-геоложки, хидро-геоложки и хидроложки проучвания

- Определяне на морфологичен състав на отпадъците. Определяне на

химичен състав на отпадъците.

- Определяне  нормата на натрупване за човек от население за

различните типове населени места.

Във връзка с предприемане на спешни мерки относно развитието на проекта,

поради бързото изчерпване капацитета на депото за твърди битови отпадъци –

регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище в

последствие взима решение да бъде прекратен договора с МОСВ и Оперативна

програма „Околна среда 2007-2013г.” тъй като определените срокове от тях не са били

достатъчни за изпълнение на всички дейности по проекта. След прекратяване на

договора Сдружението ще кандидатства за отпускане на безвъзмездна  финансова

помощ за подготовка на проектна документация пред Предприятие за управление

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Към момента, разходите по експлоатация, разширение, реконструкция и

модернизация на Регионалното депо – Търговище се поемат солидарно от двете

общини (Търговище и Попово), като размера на средства за всяка община е определен

на база процентно съотношение средни годишни количества битови отпадъци
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генерирани от общините: за община Попово - 23% и 77% - за община Търговище. В

допълнение, за реализацията на целите по новия Закон за управление на отпадъците, а

именно разделното събиране на биоотпадъци от зелени площи, през 2012г. общината

закупи прикачна машина за раздробяване на клони премахнати при извършване на

поддръжката на общинските паркове и градини.

Отделно през последните няколко години, служители на общинската

администрация са извършили периодични проверки в населените места за наличие на

нерегламентирани сметища. В допълнение със заповед № З-12-727/31.07.2012г. на

кмета на общината е наредено на кметовете и кметските наместници по населени места

да извършват контрол за недопускане изхвърлянето на отпадъци на неразрешените за

това места и създаването на незаконни сметища.

2.3.4.1. Битови отпадъци

Количеството на твърдите битови отпадъци (ТБО) представлява относително

най-голяма част от всички отпадъци, генерирани на територията на общината.

Преобладаващата част са органични хранителни отпадъци, пластмасови опаковки,

метални опаковки от бира и безалкохолни напитки, изхвърлени стъклени бутилки,

хартиени опаковки и хартия. Съществува проблем с набавянето на достоверна

информация относно морфологичния състав на отпадъците и точното количество,

поради отсъствието на везни за претегляне на постъпващите в депото отпадъци,

отчитането на количеството им се оценява на базата на обема на сметосъбиращите

камиони, честотата на товарене на камионите и броя маршрути за всеки камион.

Регионално депо Търговище събира отпадъците от община Попово от 1996г.

Депото има издадено комплексно разрешително и ежегодно се извършва контрол по

изпълнение на условията. Дейностите по събиране и извозване на ТБО и поддържане на

територии за обществено ползване в гр. Попово и 34 села на общината се извършват от

„А.С.А. България” ЕООД съгласно договор за обществена поръчка. Събраните  битови

отпадъци от гр. Попово с кв. Невски и кв. Сеячи и 34 села на общината се извозват за

обезвреждане чрез депониране на Регионалното депо за неопасни ТБО в землището на

с. Пайдушко, община Търговище намиращо се на  45км от гр. Попово.  Община Попово
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има сключен Договор №Д-13-58/27.09.2013г. с „БКС Търговище” ЕООД за

обезвреждане на битови отпадъци от общ. Попово. /Договорът се преподписва всяка

година – септември месец/. На таблицата по-долу (Табл. 2.3.4.1.1.) се вижда и

количеството събрани ТБО  на територията на общината, което бележи лек спад през

2013г.

Табл. 2.3.4.1.1. Данни за количество събрани ТБО на територията на община Попово за

периода 2009-2013г.

По отношение на количеството събрани ТБО на човек от населението
стойностите остават стабилни през последните 3 години, както става видно от табл.
2.3.4.1.2.
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Табл. 2.3.4.1.2. Количество събрани ТБО на човек от населението (кг год./чов.)

На територията на общината се използват общо 1464бр. контейнери, като за

административния център са разположени общо 505бр. нови контейнери  тип “Бобър”

1,1 куб.м. от които за: гр. Попово – 455бр.; кв. Невски – 23 бр. и кв. Сеячи - 27 бр. За

останалите 34 села в общината има разпределени 959бр. рециклиращи контейнери тип

„Бобър” 1,1 куб.м. Общо заетите лица, ангажирани в дейности по събиране и

транспортиране на отпадъци са 14 човека, от които 10 човека са заети в сметосъбиране

и транспортиране и 4 човека са ангажирани в поддържане  чистотата  на обществени

места. На таблицата по-долу (Табл. 2.3.4.1.3.) е предоставена и информация за

използваната техника за сметоизвозване на територията на общината:

Година на производство/регистрация 17.03.2009г.
58-41

23.01.2009г.
13-51

Вид на транспортното средство вариопреса ротопреса

Брой 1 1

Собственост На фирмата
изпълнител

На фирмата
изпълнител

Обем на надстройката (m3) 22 16
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Табл. 2.3.4.1.3. Използвана техника за сметоизвозване на територията на община
Попово

Осреднената минимална честота на извозване е 2 пъти седмично за гр. Попово и

един път на две седмици  за кварталите Невски и Сеячи. Осреднената минимална

честота на извозване за всички села в общината е 1,3 пъти месечно. Всички 35 населени

места в общината са обхвани изцяло от системата по сметосъбиране и транспортиране

на битови отпадъци.

2.3.4.2. Отпадъци от опаковки и масово разпространени отпадъци

Община Попово имаше сключен договор за сътрудничество №Д-10-

21/29.03.2010г. с организация по оползотворяване  „Екоколект” АД за въвеждане

система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, който от 19.02.2014г е

прекратен със Споразумение №РСО-ОБ-005.  Териториалният обхват на системата за

разделно събиране на отпадъци от опаковки е осъществен в два етапа. Първи етап на

реализация включва следните населени места: гр. Попово, с. Кардам, с. Светлен, с.

Заветно. С втори етап са обхванати следните села: с. Априлово, с. Глогинка, с.

Ковачевец, с. Ломци, с. Медовина, с. Садина, с. Славяново. Системата включва 73 бр.

пункта, от които: 51бр. са разположени в гр. Попово и 22 бр. пункта в селата на

общината. Услугата по обслужване на цветни съдове за разделно събиране на отпадъци

от опаковки се извършва от „Еколандтрейд” ЕООД с която организацията е сключила

договор. През 2012г. общината среща проблеми с фирмата подизпълнител на

територията на общината за ненавременно изпълнение на ангажименти по обслужване

на контейнерите за разделно събиране и поддържане на чистота на терена около тях.

След отправените от Общината сигнали и проведена среща с представител на

„Екоколект” АД бяха взети решения за нормализиране на работата и отстраняване на

допуснатите до момента пропуски.

В по-голяма част от населените места на територията на общината са въведени

системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, и се търсят методи за тяхното

оптимизиране. Има какво да се желае по отношение качеството на разделно събраните

отпадъци – оказва се че едва около 30-40% от съдържанието на контейнерите отговаря
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на определените фракции. Липсват механизми за ангажираност на гражданите и на

фирмите като цяло, въпреки това през последните три години се забелязва значително

увеличение на количеството разделно събрани отпадъци, както е видно на таблицата

по-долу (Табл. 2.3.4.2.1.)

Табл. 2.3.4.2.1. Количество разделно събрани отпадъци на територията на община
Попово (2010-2013г.)

2.3.4.3. Строителни отпадъци

Съгласно Закона за управлението на отпадъците, строителните отпадъци се

явяват задължение на кметовете на общини, като определението за строителни

отпадъци гласи, че това са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на

строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и

съоръжения. Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на

фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност. По данни на РИОСВ – Шумен

към 2014г. на територията на общината няма действаща инсталация за третиране на

строителни отпадъци и депа за строителни отпадъци, като практиката  е да се определят

терени за строителните отпадъци с даване на строителното разрешение на обектите.
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Обикновено в общината се организира 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.

2.3.4.4. Производствени и опасни отпадъци

Съгласно ЗУО, производствените отпадъци представляват количества вещества

(продукти, остатъци, суровини и материали), несъдържащи вредни замърсители,

създаващи риск за здравето на хората и околната среда, които не могат да се използват

в производството (поради липса на технологии или пазар), не могат да бъдат продадени

и от които притежателят желае или е длъжен да се освободи. Най-важни между тях са

отпадъчните материали, в резултат на производствения процес, трудно се разлагат и

съдържат главно химични вещества. Производствените отпадъци обикновено са

твърди, но често пъти могат да бъдат пластични или течни, трудно обработваеми. От

гледна точка на обществената хигиена и здравеопазването в по-голямата си част са

вредни и могат да се считат за опасни. За тяхното отстраняване обикновено се грижат

самите предприятия. Производствените отпадъци са депонирани на депа за

производствени отпадъци или предадени за фирми за последващо третиране.

През 2013 г., във връзка с влизането в сила на новия Закон за управление на

отпадъците, РИОСВ – Шумен издава новите разрешителните по чл. 67 от ЗУО на

всички фирми, извършващи дейности по третиране на отпадъци от ОЧЦМ, ИУМПС,

ИУЕЕО, НУБА и метални опаковки, във връзка с изискването на §7, ал. 1 и ал. 7 от

Преходни и Заключителни разпоредби на закона. В тази връзка по-долу са описани

лицензираните фирми за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на

територията на Община Попово и площадките за ОЧЦМ:

- “Струмица” ЕООД гр. Търговище - лиценз №181-10/14.06.2002 г. Пункт за ОЧЦМ

гр. Попово ул.”Стара ж.п. гара” № 468.

- “Тенс” ЕООД с.Драганово, общ. Г. Оряховица – лиценз №305-10/31.03.2003 г.

Пункт за ОЧЦМ с.Гагово, Стопански двор №1



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

2007-2013"

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики в община Попово”, в изпълнение на Договор №13-13-

75/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съ-финансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

40

- ЕТ” Марекс-Цветелин Стоев” гр. Търговище – лиценз №187-10/28.06.2002 г. Пункт

за ОЧЦМ с.Славяново, общ. Попово, пл №644

- “Алтметал” гр. Попово – лиценз №33/26.02. 2004 г. Пункт за ОЧЦМ гр. Попово ул.

Патриарх Евтимий №9, пл. №2416

- “Тенс” ЕООД с. Драганово, общ. Г.Оряховица – лиценз №305-10/31.03.2003 г.

Пункт за ОЧЦМ гр. Попово ул. “Фотинова” №20

В град Попово са определени местата за смяна на отработени моторни масла,

акумулаторни батерии, луминисцентни и други лампи, съдържащи живак.

Положително тенденция в района по данни на РИОСВ – Шумен е, че все повече

фирми започват да третират и основно да оползотворяват генерираните от тях

отпадъци. Наблюдава се тенденция за предаване на отпадъци за оползотворяване

вместно обезвреждане в съответствие на йерархията по чл. 6, ал. 1 от ЗУО.

2.3.4.5. Болнични отпадъци

Болничните отпадъци образувани от лечебните заведения на територията на

общината се съхраняват временно след което се предават за обезвреждане извън

общината.

2.4. Почви и нарушени терени

На територията на община Попово са разпространени три основни почвени типа:

алувиални почви (Alluvial Fluvisols), черноземи (Chernozems) и сиви горски (Grey

Luvisols). Алувиалните почви са разпространени предимно по поречието на реките

Малки Лом, Черни Лом, Голямата река и др. и заемат части от заливните им тераси.

Характеризират се с богати на скални материали и хумусни вещества. Механичният им

състав е предимно глинесто-песъчлив, с преобладаващи фракции на среден и едър

пясък. Характеризират се с висока водопропускливост и добра аерация, както и добър

въздушен и топлинен режим и средна влагоемкост. Карбонати се откриват в цялата

дълбочина на почвения профил, като присъствието на карбонати представлява

миграционна преграда за разпространението на редица замърсители. Реакцията им е

слабо кисела до алкална и като цяло са подходящи за отглеждане на зеленчуци, ориз и

др.
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Черноземите в общината заемат земеделските равнинни земи върху льосова

подложка и изветрели материали от мергелни варовици и спадат към т. нар. излужени

черноземи. Образувани са върху карбонатни скали при наличие на тревна растителност,

като въздействие е оказала и дъбовата растителност, покривала в миналото значителни

пространства от Дунавската равнина. Профилът им е изграден от - хумусно –

акумулативен     хоризонт (A) – 60-70 см, тежко песъчливо – глинест механичен състав,

троховидна зърнеста структура; преходен хоризонт (B) – 40-50см, тежко песъчливо –

глинест механичен състав, буцеста структура; хоризонт С – льос. Имат добра

влагозадържаща способност, добра аерация и благоприятни водно-физични свойства.

Поради добрата свързаност на почвата черноземите са сравнително устойчиви на

ерозия и химични замърсявания.

Сивите горски почви се срещат югозападно от градския център и югоизточно в

комплекси със силно излужени черноземи. Характеризират се с пълен и мощен почвен

профил и добър водно-въздушен режим и възможности за добър воден запас през

засушливите периоди.

Почти половината (47%) от територията на общината е заета от земеделски земи,

следвана от обработваемите земи, които заемат 39% от общината и останалите 14% са

заети от горски фонд (Фиг.2.4.1.). Природните условия дават благоприятна възможност

за развитие на растениевъдството. За това говори фактът, че 97% от обработваемата

площ са ниви, засети със зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури. През последните

няколко години в района се наблюдава прилагане на добри земеделски практики, както

и спазване на технологичните изисквания при употреба на пестициди и торове и отказ

от опожаряване на стърнищата след прибиране на културите, които са довели до

намаляване замърсяването на земите и почвите. В допълнение, програмите за

биоземеделие, въведения контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по

отношение на въздуха, водите и управлението на отпадъците, в комбинация с

технологичното обновление в производствените процеси допълнително допринасят за

намаляване деградацията на земите и почвите в района.
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Фиг. 2.4.1. Поземлен фонд на община Попово / Източник РИОСВ - Шумен

С приетия Закон за почвите (обн. ДВ, бр.89/2007 г.) се уреждат обществените

отношения, свързани с опазването на почвите и техните функции, както и тяхното

устойчиво ползване и трайно възстановяване като компонент на околната среда.

Контролът на качеството на земите и почвите е част от националната автоматизирана

система за екологичен мониторинг. До момента не съществува екологичен кадастър за

земите и почвите, включително и в Община Попово.

Пунктовете, в които се извършва пробонабирането на почвени проби са

определени от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София. Те са

разположени на цялата територия на РИОСВ – Шумен и са в зависимост от

източниците на замърсяване. По почвен мониторинг І-во ниво - широкомащабен

мониторинг, броят на пунктовете на  територията, контролирана от РИОСВ – Шумен, е

25. През 2013-та 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.
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В община Попово няма производства, които да замърсяват почвите с тежки

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

частично локално замърсяване с нефтопродукти в района на бензиностанциите,

намиращи се на територията на общината, но за това няма данни. /Нормата за

допустимо съдържание на нефтопродукти в почвата е 300 мг/кг почва/. Като единствен

значим източник на замърсяване с оловни аерозоли могат да бъдат идентифицирани

моторните превозни средства с бензинови двигатели. Потенциално замърсени с олово

са земи в крайпътните зони с ширина 15-25 метра. Няма конкретни изследвания за

наднормено ниво на замърсяване с тежки метали на почвите в района.

При обработването на земеделските земи в района на общината се използват

естествени и изкуствени торове за подобряване на техните качества. С

възстановяването на частната собственост върху земята практиката по наторяване на

почвите мина през различни фази: от предозирано и безконтролно към наторяване

преобладаващо с естествени торове и в умерена степен с изкуствени. Няма конкретни

анализи на почвени проби от района за замърсяване с нитрати.

По данни на РИОСВ – Шумен и получените  резултати в следствие от

проведения мониторинг свързан със съдържание на полициклични ароматни

въглеводороди, полихлорирани бифенили и органохлорни пестициди не са установени

превишаване на допустимите стойности, не се регистрират превишения над ПДК,

водещи до  увреждания и замърсявания на почвите. Не са констатирани и замърсяване

на терени с нефтопродукти.

Друг важен елемент свързан с почвите е този с ерозията им, който е обхванал

и териториите на община Попово, вследствие промени в земеползването, климатичните

промени, повишаване на температурите и продължителните засушавания. Почвената

ерозия е един от основните проблеми, с които земеделците се сблъскват в световен

мащаб, тъй като оказва силно неблагоприятно влияние върху развитието на селското

стопанство. Въпреки сериозността на проблема, към момента не са предприети мерки

за преодоляването му. Орографските особености на района не благоприятстват ветрова

ерозия, но създават условия за водна ерозия. Големите наклони на терените, обемът и
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интензивността на валежите в съчетание с почвените условия са част от факторите,

които определят интензивността на ерозията. Ерозираните площи, ровини, сипеи, и

свлачища са разположени по стръмните и много стръмните терени. На много места се

забелязват терени с нарушени почви, нелесопригодни площи обрасла с дървесна и

храстова растителност, и напълно оголени площи – нелесопригодни голини, сипеи и

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

типове растителна покривка. Естествената ерозия се ускорява под влияние на

човешката дейност.  Незасетите обработваеми земи са подложени на около 30 пъти по-

интензивни ерозионни процеси в сравнение с почви под горска покривка.

Широколистните насаждения в горския фонд, със своите водозадържащи функции имат

изключителна роля за предотвратяване на ерозионните процеси. Именно затова следва

да се насърчава залесяването като мярка за справяне с ерозията. Редица изследвания

сочат, че устойчивите практики на биологичното земеделие, както и регулярни

мероприятия по залесяване, могат значително да подобрят състоянието на почвите и да

намалят процесите на ерозия.

Като цяло на  територията на общината не се наблюдава замърсяване на почвите и

състоянието им се характеризира като добро. В тази връзка, може да се заключи, че за

подобряване състояние на почвите и устойчиво управление на земите спомага

следното:

- прилагането на Закона за почвите, имащ за цел опазване, устойчиво ползване и

възстановяване на почвите. С него се регламентира политиката, дейностите и

отговорностите на Правителство, регионални структури, местни органи на управление,

собственици и ползватели на земи имащи отношение с опазването или

възстановяването на функциите на почвата на устойчива основа;

- балансираното торене на отглежданите селскостопанските култури;

- въвеждането на програми за екологосъобразно земеделие и животновъдство;

- по-малко използване на продукти за растителна защита и минерални торове,

поради намаляване площта на обработваемите земи и интензивно отглеждани култури;
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- използването на съвременни продукти за растителна защита, които са с кратък

период на полуразпад, не се акумулират в почвата и не предизвикват замърсяване на

почвите с пестициди;

- контролирането и ограничаването на емисионното замърсяване на въздуха,

водите и управлението на отпадъците от РИОСВ

- въвеждането на нови екологосъобразни технологии в производствените

процеси, допринасящи за намаляване на деградацията на почвите;

- внедряване на проекти в областта на биологичното земеделие.

2.5. Биоразнообразие и защитени територии

2.5.1. Биоразнообразие

Биоразнообразието включва цялата жива природа на планетата в три основни

нива на организация: 1) генетично – обхваща огромното разнообразие от генни

комбинации във всички живи организми, 2) видово – включва видовете и

разновидностите от всички групи живи организми и 3) екосистемно – обхваща не само

разнообразието от живите организми в природата, но и сложните им взаимоотношения

и разнообразни връзки помежду им и със заобикалящата ги природа. Съгласно

националното законодателство, в България биоразнообразието се опазва главно чрез

Закона за защита на биологичното разнообразие, съгласно който биологичното

разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е

приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите.

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 главно в следните няколко

аспекта:

 опазване на местообитания по типова характеристика и местообитания на

застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове,
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представителни за Р България и Европа, нормативно уредено в Закона за

биологичното разнообразие (ЗБР).

Закона за лечебните растения (ЗЛР), подзаконовите нормативни документи –

Нредби и Заповеди към него на  МОСВ уреждат опазването и регулират ползването на

редица лечебни, редки и застрашени растения за добиване на билки както изкупуване и

търговия с тях. В тази връзка, задължение на община Попово е и опазването на

богатото за района биоразнообразие.

Горите са характерни за хълмистите части на района и са концентрирани

главно в северозападната и североизточната част на територията на общината – по

Поповските височини и издигнатите части по посока на Разградските височини. Горите

варират от нископланинския /до 700 м/ пояс, главно смесени от благун и цер. В

естествените гори в района на Попово често срещани дървесни видове са също

обикновен бук, скален дъб, бряст и сребролистна липа. Освен тях дървесните видове и

храсти включват още глог, червена върба, шипка, смрадлика, обикновен дрян, джанка,

бяла акация, елша. Ливадната растителност включва обикновена вълча ябълка,

овчарска торбичка, ливадно секирче, бяла детелина, великдинче, подбел, глухарче,

горски сципрус и ливадна власатка. Флората в района на Попово включва някои важни

видове, включително един, който се счита за изчезнал – гроздовидно подъбиче, три

застрашени вида: урумово лале, горска съсънка и артимизия и седем редки вида: един

вид фигибия, див рожков, червен хедизариум, Хьовтианово часовниче, крумово

великденче, сърпец и френска дрипавка. В състава на растителните формации участват

и следните храстови и тревни видове: шипка, глог, дрян, черен бъз, обикновена леска,

чашкодрян, аморфа, трънка, драка, смрадлика, люляк, птиче грозде,  капина, коприва,

горска ягода, здравец, лазаркиня, див рожков, малина, лудо биле, риган, бял равнец,

мащерка, маточина, див пелин, тревни видове от семейство житни и много други.

Горите в района имат дървопроизводителни, средообразуващи, защитно-

водоохранни, противоерозионни, рекреационни и здравно-украсни функции.

Многогодишната стопанска дейност на човека се е отразила благоприятно върху

общото състояние на горите. Голяма част от насажденията са запазени с добър



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

2007-2013"

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики в община Попово”, в изпълнение на Договор №13-13-

75/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съ-финансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

47

сортиментен състав. В по – голямата част на общината възобновяването е добро и

гарантира в бъдеще условия за действително възпроизводство на дървесина. На

отделни места има повреди предимно от паша на селскостопански добитък, което е

довело до неблагоприятни въздействия в растежа и развитието на дървесната

растителност. Контрол върху екологосъобразното използване на горите за територията

на община Попово се осъществява от ДП-ДДС «Черни Лом» гр. Попово. Системно се

следи за опазване на горите, предотвратяване разпространението на вредители,

залесяване и извеждане на санитарни сечи. Като цяло не е установено повишено

ползване на горите, както по обем, така и по категории. Основни нарушения в горския

фонд са незаконни сечи, които са съсредоточени предимно в келаво-габъровите и

дъбови гори. Главните сечи се извеждат с цел подсигуряване естественото

възобновяване на съответните насаждения с основния дървесен вид. В определени

случаи се извършва изкуствено подпомагане на възобновителните процеси чрез

залесяване на фиданки от зимен дъб, бук и жълъд от зимен дъб. Въпросът за

съхраняване и възстановяване на буковия дървостой е особено важен за общината, като

се има предвид средообразуващата, водозадържаща и вододайна функция на гората.

Имайки предвид ограничените възможности за водоснабдяване от собствени източници

в общината, проблемът за запазване на въпросните гори придобива важно значение за

перспективите на района в социално-икономически план. През последните години като

лимитиращ фактор за опазване на биологичното разнообразие в района е

билкосъбирането и брането на гъби. На контрол са подложени всички известни на

РИОСВ-Шумен пунктове за изкупуване на билки без ограничен режим, горски плодове

и гъби. Следи се за правилната им заготовка и съхраняване.

Фауната на общината е взаимносвързана с определени екологични

предпоставки, осигурявани от растителността, климата, водите, антропогенното

въздействие. Разглежданият животински свят може да бъде отнесен към Северната

зоогеографска подобласт на България. В нея преобладават сухоземни животни,

характерни за Средна и Северна Европа. Характерни представители на фауната в

обезлесените, скални терени са: пепелянка, стенен гущер, скалолазка, червенокръста

лястовица, черен щъркел, гарван гробар, прилеп, белка, язовец, лисица, чакал.
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Горските масиви от зимен дъб и келав габър се обитават от следните

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

авлига, горска дърволазка, горска зидарка, заек, дива котка, сърна, златка, дива свиня,

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

хралупар, черен кълвач, орехче, осояд. От бозайниците се срещат всички изброени по-

горе, а също и благороден елен. Водните екосистеми се обитават от речен кефал, черна

мряна, уклей, скобар, костур, шаран, сом, щука, дъгова пъстърва, водна костенурка,

видра и др. Повечето от тях са унищожени като ловни обекти. Други се срещат много

рядко и са застрашени от изчезване. Причините са комплексни: един от основните

проблеми в района е бракониерството, разпространено по отношение на някои

представители на фауната – сърна, диво прасе, фазан.

РИОСВ–Шумен  упражнява контрол за ограничаване на незаконната търговия

с редки и защитени видове растения и животни. Такива нарушения в последните

години не са констатирани. Периодични наблюдения (съобразени с биологията на

отделните видове) се предвиждат върху популациите на застрашени и редки животни,

особено в орнитологично важните места в региона. Отчитат се местообитанията,

тенденциите в числеността и плътността на находищата, регистрират се отрицателните

въздействия.

Основните проблеми свързани с биоразнообразието в района са в резултат от

антропогенизацията на териториите, при което се получава влошаване на състава и

структурата на естествената растителност поради разширяване на участието на

плевелни видове и на антропофитни съобщества и групировки в нея, което води до

намаляване на продуктивността и качествата на получаваните ресурси. В резултат от

увеличаване на застрояването и антропогенизирането на териториите се нарушава и

променя биоразнообразието в тях, осъществява се миграция на замърсителите по

хранителните вериги и се получава фрагментитране на хабитатите и местобитанията,

унищожаване на местата за гнездене, безпокойство и прогонване на животински

видове, както и интрудуциране на нови не-местни видове, които са агресивни и по-

приспособими в конкретните условия за живот и конкурират и заместват видовете

които естествено се срещат в териториите.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

2007-2013"

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики в община Попово”, в изпълнение на Договор №13-13-

75/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съ-финансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

49

2.5.2. Защитени територии

Защитените територии на територията на общината са представени от защитени

зони съгласно НАТУРА 2000, която представлява екологичната мрежа в Европа.

Нейната цел е да осигури дългосрочно опазване  на определени ценни растителни и

животински видове, както и местообитанията им. Тя включва защитени райони,

определени съгласно Директивата за опазване на природните местообитания и

Директива за опазване на дивите птици. Обект на защита по двете директиви са около

140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни, приоритетни по

значимост за ЕС. Националната екологична мрежа е част от европейската екологична

мрежа „Натура 2000” и е регламентирана съгласно Закона за биологичното

разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр. 77/ 2002 г.). В границите на общината попадат няколко

защитени зони (ЗЗ) съгласно екологичната мрежа НАТУРА 2000 и съответно

директивите за местообитанията и тази за птиците, а именно: ЗЗ Ломовете (по

директивата за птиците и по тази за местообитанията), ЗЗ Островче (по директивата за

местообитанията) и ЗЗ Голяма река (по директивата за местообитанията) с основни

цели на опазване съгл. чл.8 ал. 1 т.2 на ЗБР:

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на

защитената зона.

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената

зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав,

характерни видове и условия на средата.

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние

на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове,

както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на

защитената зона.
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Фиг. 2.5.2.1. Защитени зони по НАТУРА 2000 в община Попово / Източник:

Регистър на защитените територии и защитените зони в България

В допълнение, на територията на общината е разположено и едно вековното

дърво – летен дъб, което се намира в местността “Пирамидата” в землището на с.

Бракница. Височината му е 17,5 м, обиколката е 4,10 м, а възрастта на дървото е 400

години.

2.5.3. Лечебни растения

На територията на община Попово се срещат няколко вида лечебни растения по

данни от “Хорологичен атлас на лечебните растения в България”11 и Приложение към

чл. 1, ал. 2 от Закона за лечебните растения12. Между тях са 1 вид с ограничено

разпространение в страната и 1 със забранителен режим. Състоянието на природните

им популации изисква строг контрол върху изземването на растителна маса и

допълнителни мерки за възстановяването им. На таблицата по-долу са показани тези

лечебни растения, които са с органичителен или забранителен режим съгласно

българското законодателство:

№ Наименование на

Български език

Наименование на Латински език Режим по Заповед № РД-83

от 30 януари 2004 г. на МОСВ

Ограничителен Забранителен

11 Бондев, И. 1995. Хорологичен атлас на лечебните растения в България
12 http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096
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режим режим

1 Божур червен Paeonia peregrina Mill. *

2 Момина сълза Convallaria majalis L. *

Табл. 2.5.3.1 Лечебни растения с ограничителен и забранителен режим..

На територията на Община Попово се намират следните видове растения

съгласно данните от “Хронологичен атлас на лечебните растения в България” 1995 г.

Видове, които се срещат често със значителни находища:

- трънка

- обикновена шипка

- жълт равнец

Видове, които се срещат рядко с единични находища:

- горицвет

- камшик

- обикновен

пелин

- черен пелин

- зайча сянка

- клоновче

- парички

- ранилист

- змийско

мляко

- наумка

- огниче

- обикновен

повет

- обикновена

леска

- смрадлика

- червен глог

- кукувича

прежда

- полски хвощ

- ветрогон

- горска ягода

- росопос

- бударица

- еньовче

- бръшлян

- кукуряк

- сибирски

девисил

- голо

изсипливче
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- великденско

изсипливче

- бял оман

- дяволска уста

- луличка

- полско птиче

просо

- пчелинок

- обикновена

мента

- лечебна

поточарка

- гингер

- обикновен

ригиан

- обикновено

питериче

- мехунка

- теснолистен

живовлек

- голяма

телчарка

- пача трева

- сладка

папрат

- лечебна

иглика

- жълтурче

- зърника

- обикновен

киселец

- козя брада

- бяла върба

- тревист бъз

- черен бъз

- лечебно

сапунче

- черно

кучешко

грозде

- вратига

- дребнолистна

липа

- сребролиста

липа

- подбел

- мъхнат лопен

- върбинка

- великденче

- миризлива

теменуга

- трицветна

теменуга

- бял имел

Голямото растително богатство на Поповския  край се допълва от находищата на

лечебни растения. Те съдържат голямо количество биологично активни вещества, на

които се дължи тяхното лечебно действие. Съдържанието на лечебните вещества се
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обуславя от специфичните почвени и климатични дадености. Нашите билки са богати

на разнообразни химични съединения: полизахариди, гликозиди, алкалоиди, кумарини,

витамини, терпеноиди, флавоноиди, въглехидрати и др. В резултат на нарасналия през

последните години интерес, се увеличава както броят на видовете билки, които се

събират, така и тяхното количество. Това може да доведе до намаляване или

унищожаване на редица билкови находища. С цел да се ограничи безотговорното

събиране на лечебни растения е въведено райониране на билкосъбирането, за да се даде

възможност за съхраняване и възстановяване на естествените находища.

На територията на Поповската община са описани повече от 70 вида лечебни

растения. Тези от тях които имат по-широко разпространение са: жълт равнец,

обикновена шипка, трънка, дребнолистна липа и др. Към момента не съществува

описание на точното местоположение на естествените находища условията в

местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите на тези видове.

Необходимо е да се изгради система за наблюдение и оценка на диворастящите лечебни

растения по отношение на състоянието и ползването им.

2.6. Шум

Съгласно Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ-Шумен

контролира промишлени обекти, източници на шум в околната среда, с цел спазване на

граничните стойности за нива на шум в съответните зони и територии, както и в най-

близките места за въздействие. Задължение за провеждане на собствен мониторинг на

шум в околната среда и представяне на резултатите от тях, имат единствено

предприятията с издадени комплексни разрешителни по смисъла на Закона за опазване

на околната среда. На територията на община Попово няма обекти с издадени

комплексни разрешителни, както и промишлени източници с дейности, създаващи риск

от наднормени нива на шум в околната среда. Въпреки това шумовото замърсяване в

населените места е не по-маловажен проблем от останалите замърсители. По

територията на общината зависимостта е правопропорционална – в по-големите

населени места се наблюдава по-голямо шумово натоварване. Като най-значителен

източник на замърсяване в общината може да се отбележи автомобилният транспорт по
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главните пътни артерии, свързващи общинския център и останалите населени места.

Шумът от производствените дейности в града не създава екологични и здравни

проблеми на жителите, дори и на тези от най-близките сгради. Има много малък брой

производствени предприятия, които могат да бъдат квалифицирани като локални

източници на шум. Като цяло може да се отбележи, че на територията на общината не

съществуват проблеми, свързани с осигуряването на нормална акустична обстановка за

населението на общината.

2.7. Зелени площи в населените места

Според класификацията на населените места в България по отношение

числеността на населението, град Попово се причислява към много малките градове.

Самото му местоположение сред обширен селскостопански район, преобладаващото

едно - и двуетажно застрояване в частни имоти, крайречния парк и големите паркови

масиви в южната част на града, създават впечатление за град с добро озеленяване, без

екологични проблеми. Град Попово спада към т.нар. много малки градове и съответно

по норматив, според Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните

видове територии и устройствени зони от 22.12.2003г., на всеки жител се полагат 8 кв.

м за обществени озеленени площи за широко и специфично ползване, както и 4 кв. м за

селата. В тази връзка, зелената система на гр. Попово е неразделна част от плановото

му решение и обемно-пространствено изграждане. Състои се от изградените зелени

площи в централната градска част, градските паркове, линейното озеленяване по

комуникационните транспортни артерии и охранителните зелени пояси покрай

промишлените предприятия. Всички тези озеленявания оказват благоприятно

въздействие върху градския облик и играят значителна роля в подобряване условията

за обитаване и труд и ограничава негативните санитарно-хигиенни фактори –

замърсявания на атмосферния въздух, шум, електромагнитни и радиационни

излъчвания и др., както и оказва благотворно влияние като подобрява температурния

баланс, микроклимата и други.

На територията на община Попово има около 918 дка озеленени площи, от които

305 дка са на територията на гр. Попово, а останалите  613 дка в селата. В града те са
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разпределени по 16.85 кв.м  на жител, а в селата от общината – по 34.14 кв.м на жител.

Тези данни сочат, че зелените площи в кв. метър за жител са над нормативните

изисквания съгл. Наредба 7 чл.31. По отношение на нормативно определените

озеленени площи, които формират зелената система на гр. Попово/ озеленени терени за

обществено ползване и защитни насаждения /, в строителните граници на града те

имат площ от 447,355 дка, плюс 3,9 дка в двата квартала Сеячи и Невски. Това прави

задоволеност с озеленени площи за обществено ползване на всеки жител на Попово с

над 35,76 кв.м. Въз основа на това може да се направи извода, че по този устройствен

показател, наличните озеленени площи превишават минималната норма над 4 пъти.

Информация относно пространственото разпределение на зелената система по зони за

територията на град Попово е показана в табличен вид по-долу (Табл.2.6.1.) Площите в

централната част са добре поддържани, но средствата за озеленяване в общината от

Държавния бюджет, са крайно недостатъчни. Ето защо в жилищните райони извън

централната градска част зелените площи не се поддържат добре. В югоизточната част

на града има  Градска градина с обща площ 94 дка., която включва тревни площи с

иглолистна и широколистна растителност, детска площадка, алеи, кътове с чешми и др.

Създадена е преди близо един век и е залесена е с редки декоративни видове – гинко

билоба, софора японика, веймутов бор, западна туя, ликвидамбър, лириодендрон и др.

Градският парк на Попово е впечатляващ, не само защото е един от първите паркове,

създадени в България след Освобождението, но и поради интересното си ландшафтно

планиране. Началото на неговото създаване е поставено през 1910 г. с оформяне на

терена около новопостроения параклис и извора до него, който първоначално се е

смятал за минерален. Постепенно през годините парковата територия многократно е

разширявана и залесявана с редки декоративни растителни видове. Днес в южна посока

градският парк прераства в лесопарк , който обаче е отделен от ж.п. ареала. В това

отношение Общият устройствен план предлага включване на тази лесопаркова

територия / известна като „Ловен парк” / в строителните граници на града и

обвързването й с лесопарковата територия до язовир „Каваците”. Друга потенциална

територия за развиване на зелената система и за рекреация в южна посока, това са

горските култури по северния и южния бряг на язовир”Каваците”. Те вече са започнали
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да се устрояват като територии за отдих – хотелски комплекс с бунгала на северния

бряг и хотелски комплекс ”Ловен дом”- Сеячи – на южния бряг.

Наименование на зона Елементи:

1. Зона на Централната градска част –

обща площ 105,631 дка с елементи :

- Централни градини;

- Площад „3-ти март“

- Базар;

- Банка ДСК;

- Дом на културата;

- Градинка зад общината;

- Около фирма „Родина”;

- Зад пазара;

- Заведение ”Сезоните”;

- Механотехникум;

- Читалище;

- Музей;

- Хотел;

- МВР;

- Централен площад с фигура „Антола” и

съда

2. Зона Градска градина с обща площ

94,000 дка

3. Зона ж.к. „Русаля” и парк при

Общинска болница с обща площ 52,00

дка

4. Зона ж.к. „Младост” и други

озеленени площи в района с обща площ

147, 212 дка

- ж.к.”Младост”;

- Спорт.площадка ул. „Д. Благоев”;

- площ при ул. ”Ив.Иванов” и ул.

„Раковска”;

- площ около фирма Конфекция ”Роза”;
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- площ при Църквата;

- площ около църква „Архангел Михаил”;

- Градинка „Червено знаме”;

- кв. 106 – „Фотинова”;

- кв. градина „Асен Златаров „;

- Циркова площадка / бивш парк „Мара

Тасева”;

- площ Калково;

- градинка „ Х.Димитър”;

- кв. „Мара Тасева”

5. Зона „Руски паметник” с площ 19,000

дка

6. Зона Входно-изходни улици на гр.

Попово с площ 29,571 дка

- бул. „България” – запад ;

- бул. „България” –изток;

- ул. „П. Хитов“;

- Стадион.

Табл. 2.6.1. Списък на озеленените площи, елемент на зелената система на територията

на град Попово по зони

Около град Попово за нуждите на седмичния и по-дълготраен отдих има

отредени територии с площ над 3560 дка, в които влизат лесопаркове, водни и

риболовни бази, туристически и ловни хижи и др. От тях по- забележителни са

Екопътеката „ Голямата река”/ на 20 км от Попово/, архитектурно-етнографският

капански комплекс в с. Садина, Местността с база за ловен туризъм „Маринка лъка”

край Попово, базите за ловен туризъм в селата Еленово, Голямо градище и др.

Зелената система играе значителна роля във формирането на обкръжаващата

човешка среда, тъй като притежава свойства да подобрява санитарно-хихиенната

обстановка. Насажденията снижават силата на вятъра, регулират топлинния режим,

очистват и овлажняват въздуха, което има огромно оздравително значение. Като цяло

храстовата растителност / широколистна и иглолистна/ също има ограничено участие в
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композиционната структура на озеленените площи – 5 %. Основно са използвани

видовете : форзиция, жасмин, спирея, лигуструм, юка, симфорикарпус, юниперус и др.

Създаването на зелени насъждения – това не е само средсво за подобряване на

санитарно – хигиенните условия на живота в отделните населени пунктове, но и един

от основните методи за коренно преобразуване природните условия на цели райони.

Именно заради това територии за нови озеленени площи следва да се предвидят в

общия устройствен и подробните устройствени планове на града. Централното градско

пространство е подсигурено по отношение на зелената система, като внимание следва

да се обърне и на разполаганите в озеленените територии обекти за спортни и културни

развлечения и забави, детски площадки, както и повишаването на процента

озеленяване, което неминуемо ще доведе не само до повишаване на естетическите

качества на градската тъкан, но и на екологичните такива.

2.8. Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения

За територията на община Попово няма налични данни да е извършван

радиационен контрол, а така също и не се наблюдават източници на замърсяване и

съответно може да се заключи, че радиационната обстановка е спокойна и няма

влияния от нейонизиращи лъчения.

2.9. Управленски фактори

Правата и задълженията на Кмета на общината свързани с опазването на околната

среда и управлението на отпадъците са регламентирани от националното екологично

законодателство, а именно чл. 15 от Закона за опазване на околната среда, според който

кметът има следните задължения:

- да информира населението за състоянието на околната среда;

- да разработва и контролира заедно с другите органи планове за ликвидиране на

последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината;

- да организира управлението на отпадъци на територията на общината;

- да контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на

пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии;
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- да организира и контролира чистотата, поддържането, опазването и

разширяването на селищните зелени системи в населените места и

крайселищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на

ландшафта и на природното и културното наследство в тях;

- да определя и оповестява публично лицата, отговорни за поддържането на

чистотата на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на

територията на населените места, и да контролира изпълнението на техните

задължения;

- да организира дейността на създадени с решение на общинския съвет

екоинспекции, включително на обществени начала, които имат право да

съставят актове за установяване на административни нарушения;

- да определя длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване

на административните нарушения по Закона за опазване на околната среда;

- да определя лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата

професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на

околната среда.

Кметът на общината може да възлага изпълнението на изброените функции на

кметовете на кметствата в общината.

Друг закон свързан с управлението на околната среда е този за отпадъците,

според който кметът на общината организира управлението на дейностите по

отпадъците, образувани на нейна територия. Кметът на общината осигурява условия,

при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, с които е

сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените

поръчки.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, кметът на общината отговаря за:

- осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,

кофи и други;

- събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други

инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
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- почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите

територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

- избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и

мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други

инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни

отпадъци;

- разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки,

като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за

разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки;

- организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от

употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;

- организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от

употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване;

- предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или

създаването на незаконни сметища;

- определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на

обществеността за това;

- определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за

употреба батерии.

В допълнение, кметът е длъжен да разработва и изпълнява Програма за

управление на дейностите по отпадъците на територията на общината. Ежегодно в срок

до 31 март кметът представя в РИОСВ отчет за изпълнение на програмата.

Защитата от шума в околната среда също е уредена в закон, съгласно който кметът

или упълномощени от него длъжностни лица са длъжни да:

- упражняват контрол за спазване изискванията на Закона за защита от шума в

околната среда в тихите зони и урбанизираните територии;

- организират и регулират движението на автомобилния транспорт в населените

места с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми.
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- При необходимост от извършване на измерване на нивото на шума контролът се

осъществява съвместно с регионалните органи на Министерството на

здравеопазването.

Законът за водите от своя страна изисква кметът на общината да контролира:

- изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните

мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води;

- изграждането, поддържането и експлоатацията на водностопанските системи;

- изграждането и регистрацията на кладенците за индивидуално водовземане от

подземните води на територията на общината.

Освен изброените дейности, в изпълнение на изискванията на Закона за лечебните

растения, кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината във

връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като:

- организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения,

включени в общинската програма за опазване на околната среда;

- издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, води и водни

обекти - общинска собственост;

- издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;

- предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на

наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и

поддържането на специализираните карта и регистър за тях.

На територията на община Попово, в помощ на кмета е сформирана Дирекция

„Екология, Транспорт и Местно развитие“, със следния екип:

Директор:  Тихомир Трифонов

Екип:  ст. експерт:  инж. Лилия Ненова;

мл. експерт: инж. Тодорина Давидова

Основните дейности на дирекцията са свързани с организация, координиране и

извършване на контролни дейности на общината в областта на опазването на околната

среда.
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Освен общинската програма за управлението на отпадъците в общинска

администрация има приети:

 Наредба за управление на дейностите по третиране на битови отпадъци и

поддържане на чистотата на територията на Община Попово;

 Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на населените

места на територията ня община Попово.

Чрез сайта на община Попово, общината е създала система за информация на

гражданите, в допълнение съществува добро сътрудничество с местните медии: местен

радиовъзел и местен вестник и информационното табло за публично обявяване, чрез

които широката общественост има достъп до информация свързана с опазване на

околната среда. По отношение на услугите, предоставяни от общината и на територията

на общината, свързани с опазване на околната среда и техния обхват на дейност и

статут на фирмите, осъществяващи съответната дейност, съществуват следните такива:

 Третиране на отпадъците;

 Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води

 Озеленяване и чистота в населените места

 Други

2.9.1. Икономическо състояние

Водеща икономическа дейност в община Попово е “Преработваща

промишленост” – 85 стопански единици са произвели продукция в размер на 82 228

хил.лв, а приходите от  дейността са 88580 хил.лв. за 2010г.. Най-голям е броят на

заетите лица в този отрасъл – 2 231 души (42%). В сравнение с 2008г. обаче

произведената продукция в този отрасъл през 2010г. бележи намаление със 17% (98 578

хил.лв. през 2008г.), в резултат и на намаление на броя предприятия от 93 бр. през

2008г. на 85 бр. през 2010г.

Второто място по значимост в общинската икономика се заема от икономическа

дейност “Селско, ловно и горско стопанство”, където 100 стопански единици са

произвели продукция 53 557 хил.лв., а приходите от дейността са 65,639 хил.лв. Тази
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икономическа дейност е също от определящо значение поради големия брой наети в

нея – 931 лица.

Следващият отраслов сектор по значимост е “Търговия, ремонт на автомобили и

мотоциклети” с най-голям брой стопански единици – 396 броя. Тяхната продукция е

29 862 хил.лв., а реализираните приходи от дейността – 166,835 хил.лв. Броят на

заетите лица е 1 269 души, което означава, че на едно предприятие се падат средно по 3

заети лица, т.е. това са предимно микро- и малки предприятия, голяма част от които

основно са заети техните собственици.

За 2010г. най-голям е делът на заетите лица в икономическа дейност

“Преработваща  промишленост” – 41.8%, следват: “Търговия, ремонт на автомобили и

мотоциклети” – 23.%, “Селско, горско и рибно стопанство” – 17.4%, “Хуманно

здравеопазване и социална  работа” – 5.0%, “Хотелиерство и ресторантьорство” – 3.4%,

“Строителство” – 3.0%,  «Транспорт, складиране и пощи» – 2.2%. Не е отчетена

дейността на предприятията работещи във финансовия сектор и бизнес услугите. Наред

с това, част от регистрираните малки фирми не упражняват дейност или не

предоставят информация за статистическа обработка. В общината съществува

сравнително добре развито търсене на селскостопанска продукция. Икономически

отрасъл “Селско, ловно и горско стопанство” заема второ място в общинската

икономика с произведена продукция 53 557 хил.лв., 931 броя наети лица. В сравнение с

2008г. общата продукцията бележи увеличение с 30.0%. Регистрираните земеделски

производители са 540 броя.

Сравнително добре развита е базисната инфраструктура в общината, изградени и

ефективни са напоителната и телекомуникационната системи, както и пътна и

електроснабдителна мрежи. Промишлената зона на града, обектите от социалната и

обслужващата сфера и жилищните сгради са газифицирани. Липсата на широколентова

свързаност в селата е основна пречка за развитието на малкия бизнес в селата.

2.9.2. Финансово състояние

На таблиците по-долу е предоставена информация за приходите и разходите

свързани с опазването на околната среда и управлението на отпадъците в община

Попово за последните пет години. От тях ясно личи, че през последните години се
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наблюдава увеличение на приходите по бюджета в общината (Табл. 2.9.2.1.), както и

увеличение на използваните средства свързани с опазването на околната среда (Табл.

2.9.2.2.), което е положителна тенденция.

Табл. 2.9.2.1. Приходи по бюджета на община Попово за периода 2009-2013г.

Табл. 2.9.2.2. Разходи за опазване на околната среда в община Попово за периода 2009-
2013г.
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В допълнение, се забелязва, че за последните две години разходите за

депониране на ТБО, разходите за управление на отпадъците, както и приходите от

такса смет са сравнително стабилни (Табл.2.9.2.3). Също така се забелязва, че разходите

свързани с дейностите по управлението на отпадъците надвишават приходите от такса

смет (Табл. 2.9.2.4.). Годишната цена за сметосъбиране от своя страна е постоянна

съгласно договор за обществена поръчна за периода 2011-2016г. и се равнява на

458 102 лв/г.

Табл. 2.9.2.3. Разходи за депониране  на ТБО и други разходи за депо /такси,
мониторинг, експлоатационни разходи/ (лв/год) за периода 2009-2013г. в община
Попово

Табл. 2.9.2.4. Приходи и разходи свързани с управлението на отпадъците в община
Попово за периода 2011-2013г.
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2.9.3. Демографско състояние

Демографските процеси в община Попово, както и в област Търговище, а също

така в Североизточен район и като цяло в страната продължават да бъдат с

неблагоприятни тенденции. В резултат на проведеното преброяване на населението и

жилищния фонд през 2011г. населението в Република България наброява 7 364 570

души, населението в област Търговище наброява 120 818 души, а населението на

община Попово – съответно 28 775 души, от които 13 965 мъже и 14 810 жени.

Разпределение по местоживеене - преобладава населението, живеещо в град Попово -

15 648 души или 54,4%, останалото население – 13 127 (45,6%) живее в селата на

общината. За сравнение съотношението град – село за област Търговище е 54% : 46%, а

за България съответно 72,5% : 27,5%. Следователно, община Попово не прави

изключение от очерталата се тенденция за страната и за област Търговище -

увеличаване на относителния дял на градското население и намаляване на населението

в селата.

Населението в община Попово се разпределя в 35 населени места – град Попово

и 34 села. От селата в 14 с големина до 200 души живеят общо 1227 души, в 9 - с

големина от 201 до 500 души – 2864 души, в групата от 501 - 1000 души или в 10 села,

живеят 7504 души и в едно село – с. Кардам живеят на 1000 - 1532 души, като то е и

най-голямото село в област Търговище. Между 900 и 1000 души живеят в 3 села -

Зараево (921), Светлен (933) и Садина (994). В 3 от населените места на общината

живеят под 50 души – това са селата Бракница (44), Манастирица (33) и Иванча (24).

Средният размер на селата в общината е 386 души.

В периода между двете преброявания настъпват изменения и във възрастовата

структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване,

който се изразява в намаляване на абсолютния и относителния дял на населението под

15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече години.

По възрастови групи населението в общината се разпределя както следва:

0 - 14 год. - 3 688 души или 12,8%
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15 - 64 год. - 18 751 души или 65,2%

над 65 год.- 6 336 души или 22,0%

Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата

основна възрастова структура - разпределение на населението в под, във и над

трудоспособна възраст. Влияние върху обхвата на населението във и над

трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и

законодателните промени в определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

Община Попово е на първо място сред общините в област Търговище по относителен

дял на над трудоспособното население - 28,0%, като за област Търговище

относителният дял е 23,8%.

2.9.4. Социално – икономическо състояние

Средната годишна работна заплата в община Попово за периода 2006-2010г. е по-

ниска от средната за страната и от средната за област Търговище. За 2010г. тя е 5314

лв., а за страната съответно - 7700лв., за област Търговище – 5620 лв. В сравнение с

2006г. увеличението на работната заплата в общината е с 1967 лв., а в област

Търговище увеличението на средната работна заплата е с 2117 лв., в страната –

съответно с 3513 лв. Средната работна заплата на заетия персонал в обществения

сектор е по-висок от средната работна заплата в частния сектор. Наблюдава се

аномалията заплатата в държавния сектор да надвишава тази в реалния, като една от

основните причини за това е разрасналата се в периода 2009-2010г. икономическа и

финансова криза в страната. По отраслови сектори през изследвания период 2006-

2010г. най-висока е средната работна заплата в отраслов сектор “ Държавно

управление” – 6962лв., следват отраслите, “Образование” – 6924лв., “Хуманно

здравеопазване и социална работа” – 5560лв. “Селско, горско и рибно стопанство” –

5466 лв., «Преработваща промишленост» - 5438лв. и «Транспорт, складиране и пощи» -

5390 лв.

Община Попово поддържа високо равнище на безработица над средното за страната.

По данни на ДБТ – Попово за община Попово, броят безработни лица към 31.12.2010

година е 2 168, а равнището на безработица - 12.84%. От всички безработни лица 1 139
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/ 52.5%/ са жени, а 1 029 /47.5%/ - мъже. С висше образование са 133 лица, със средно

специално и професионално – 779 лица, основно-755, а 133 лица са без образование.

Най-голям процент от незаетите на територията на общината представляват лицата със

завършено средно образование – 36 %.

Високият ръст на разглежданата величина се дължи в основна степен на:

- състоянието на местната икономика, която не успява да преодолее разрасналата се

през последните 3 години финансова и икономическа криза;

- запазване на относително висок брой дълготрайно безработни лица – редовно

поддържаната регистрация предполага социално подпомагане от Дирекция “Социално

подпомагане” и последващо включване в програма “От социални помощи към

осигуряване на заетост”

- ограничения брой на обявените свободни работни места;

- сезонния характер на търсене на работна сила

3. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ,
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ /SWOT/

SWOT е  акроним на вътрешните за общината силни страни (Strengths) и слаби
страни (Weaknesses) и външните за общината възможности (Opportunities) и заплахи
(Threats). Той изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегически анализ от
средата, в която той функционира. По своята структура SWOT анализът представлява
матрица съдържаща четири основни елемента, групирани два по два. Първите два
елемента – Силните страни и Слабите страни разглеждат вътрешната среда на
анализирания обект, в случая – гр. Попово. Вторите два елемента – Възможностите и
Заплахите разглеждат външната среда, в която е поставен обектът на анализа. Те дават
информация за това какви изменения в нея могат да повлияят съответно благоприятно
или негативно на развитието на града. На тази база може да се изведе следната
обобщена схема за резултатите от SWOT-анализа на община Попово за опазване на
околна среда:
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ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪНШНИ ФАКТОРИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

 добро природогеографско и транспортно
- комуникационно местоположение на
общинският център;

 наличие на свободна работна ръка;
 висока степен на събираемост на такса

смет;
 положителна нагласа  на местната власт

за разрешаване на проблемите, свързани
с околната среда;

 липса на крупни замърсители на
територията на общината;

 красива и чиста природа;
 незамърсена и не увредена околна среда;
 висока степен на залесеност на

територията;
 мотивираност на ръководството на

общината да развива туризъм на базата
на природните дадености на общината;

 добре изградена зелена система;
 подменено улично осветление и

енергоспестяващи осветителни тела;
 изградена водопроводна мрежа;
 газификация на промишления сектор,

общинските сгради, стартиране на
битовата газификация;

 територията на общината е обхваната
от система за организирано събиране и
извозване на отпадъците;

 наличие на работещи документи,
свързани с опазването на околната
среда;

 снижени нива на шум посредством
изградени озеленяване;

 ограничено разпространение на
атмосферните замърсители чрез тяхното
изолиране;

 създадени условия за блокиране

 добра национална нормативна база,
съответстваща на европейското
законодателство;

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

 наличие на Национални програми и
проекти за подпомагане
инфраструктурното развитие;

 добри условия за газификация;
 добри условия за канализация;
 осигуряване на извънбюджетно

финансиране чрез използване
финансовите инструменти на ЕС за
решаване на проблемите, свързани с
опазването на околната среда в страната.

 наличие на финансово обезпечени
програми за отстраняване на
екологичните щети от замърсявания,
причинени в миналото.

 развитието на туризма като приоритетен
отрасъл за страната предполага и изисква
опазване на околната среда.

 процес на преструктуриране на
енергийния отрасъл, потенциал за по-
висока енергийна ефективност и
използване на възобновяеми енергийни
източници.

 широка институционална рамка за
информиране и участие на
обществеността във вземането на решения
по въпросите на околната среда.

 наличие на институционална рамка за
участие на индустрията в опазването на
околната среда.
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миграцията на тежки метали, отделени
от транспорта чрез използване на
устойчиви растителни видове.

 добро качеството на атмосферния
въздух

СЛАБИ  СТРАНИ ЗАПЛАХИ

 недостатъчно финансови средства в
общинския бюджет и в населението;

 недостиг на питейна вода в някои
населени места на общината;

 слаба заинтересованост на бизнеса и
населението;

 зачестили природни бедствия;
 ежегодно  увеличаване на такса

смет;
 несъответствие на приоритетите на

държавна и общинска власт;
 слаба информираност на

населението;
 недостатъчно на брой

квалифицирани кадри;
 не напълно изградена общинска

нормативна база;
 отглеждане на животни на

неподходящи места;
 недобро състояние на градската

транспортна система;
 недобро разположение на населените

места спрямо подветрената страна
по отношение източниците на
замърсяване;

 не изградена канализационна
система в селата;

 липса на цялостен почвен
мониторинг;

 не достатъчен контрол по отношение
отрицателните въздействия върху
околната среда.

насочване на интереса на донорите към
големите общини в страната;

 продължаваща зависимост от
централната власт;

 финансова необезпеченост на
инвестиционни регионални проекти;

 забавяне на реализацията на
инфраструктурни проекти;

 глобалното изменение на климата и
попадането на страната в зоната на
засушаване.

 високи разходи по прилагане на
екологичното законодателство.

 процес на влошаване състоянието на
някои горски екосистеми.

 недостатъчна законова
регламентация, относно мониторинга,
поддръжката и финансирането на
отстраняване на замърсяването и
рисковете за околната среда от
ликвидираните обекти от целия
промишлен сектор.

 намаляване на биологичното
разнообразие.

 потенциал за интензификация на
селското стопанство.

 потенциал за нарастване на
замърсяването от индустриалните
дейности при условие на увеличен
ръст на този сектор.

 увеличенa употреба на опаковки в
резултат на очакваното нарастване на
потреблението;
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 продължаваща тенденция на внос на
стари автомобили;

 забавяне разрешаването на проблема
с управление на опасните отпадъци на
национално ниво.

4. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА
Като изходна точка за формулиране на целите и задачите на Общинската

стратегия за опазване на околната среда и управлението на отпадъците за периода
2014-2020 г. е формулирана визия  на Общината. Тя описва перспективите за развитие
на община Попово в близките  години и дава обща представа за характеристиките и в
контекста на концепцията за устойчиво развитие. Крайният резултат и изводите
направени от анализите за визия са ориентирани към различните сфери на развитие на
местно ниво. Общото виждане и очакване за развитие на община Попово в рамките на
следващите години в сферата на опазването на околната среда и управлението на
отпадъците е свързано с превръщането и в икономически проспериращ и
привлекателен за живеене район. В същото време, тя трябва да се утвърди като
регионален център и лидер в областта на екоземеделието, на разделното събиране и
първична преработка на отпадъците до довеждането им във вид на годна за употреба
суровина.

5. ЦЕЛИ

5.1. Генерална стратегическа цел
Чрез ефективното оползотворяване на възможностите за развитие и реализиране

всички силни страни в сферата на екологията, чрез привличане на инвестиции с
използване възможностите на проектното финансиране и публично-частното
партньорство, да се постигне реално повишаване на социално-икономическото
равнище на хората в община Попово.
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5.2. Специфични стратегически цели
- Осигуряване на жизнена среда, недопускаща рискове за здравето на хората от

региона.
- Осигуряване на възможности за пълноценен отдих в чиста природна среда и

развитие на алтернативни форми на туризъм.
- Опазване, разширяване и подобряване качеството и функционалността на зелената

система в населените маста на община Попово.
- Подобряване качеството на водоснабдяването във всички населени места на

община Попово.
- Създаване на условия за развитие на био- и екоземеделие на територията на

община Попово.
- Запазване на биоразнообразието и ресурсите от лечебни растения.
- Запазване на дивечовите ресурси и развитие на екосъобразен ловен туризъм.
- Опазване и развитие на горските запаси на територията на Община Попово


