
Доклад за резултатите от мониторинга и контрола  
на обектите източници на нейонизиращи лъчения                                                        

на територията на област Смолян  
през 2016 година 

 
Съгласно действащото законодателство в Република България 

нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и 
урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на 
регистрация и контрол. 

Един от най-често срещаните източници на нейонизиращи лъчения са 
базовите станции за мобилна комуникация. Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за 
здравето регионалните здравни инспекции създават и поддържат публичен 
регистър на обектите с обществено предназначение, в т.ч. обектите, източници 
на нейонизиращи лъчения. 
  В Регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Смолян 
са регистрирани 130 станции на мобилни оператори. Спрямо  2015г.  техният 
броят се е увеличил с 12.   
 

През 2016г. РЗИ – Смолян си постави за цел да: 
 

 Установи съответствието на нивата на електромагнитните полета с 
действащите норми и изисквания на Наредба  № 9 от 1991 г. на МЗ за 
пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени 
територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи 
обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.); 

 Оцени здравния риск за населението; 
 

Обекти на мониторинг и оценка са детски, учебни и лечебни заведения, които 
попадат или са разположени по границите на хигиенно- защитната зона, както и 
10% от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на 
територия с голяма концентрация на население.  

 

В Смолянска област: 
 18 антени на мобилни оператори са разположени по границите на 

хигиенно-защитната зона, като 11 от тях са в близост до учебни 
заведения, 5 до детски градини, а 2 в близост до лечебни заведения; 

  В райони с голяма концентрация на население са монтирани 15 
антени;  

 10 антени са в райони с малка концентрация на население; 
 87 са извън населените места. 

През 2016г. бе планиран и осъществен контрол на 10 базови станции на 
мобилни оператори - 7 от тях, разположени в близост до учебни и детски 
заведения, а 3 в райони с голяма концентрация на население и жилищни сгради. 
 
 
 



РЕЗУЛТАТИ: 
 Стойности на ЕМП в обществени сгради – детски заведения и 

училища: 
 

Извършени са 116 измерванията на електромагнитните полета и на 
интензитета на електрическото поле, като 84 от тях са в сградите обект на 
контрол, а 32 в прилежащите райони.  

В помещенията на детските заведения е констатирана максимално 
измерена моментна стойност на плътност на мощност от 1,4 μW/сm² (микроват 
на квадратен сантиметър) и минимално измерена стойност  от 0,1 μW/сm², като 
средната стойност на плътността на мощност за 6 минутен интервал е в 
границите от 0,1 μW/сm² до 0,8 μW/сm².  

В прилежащите райони максимално измерената стойност е 0,7 μW/сm², а 
минимално измерената - 0,1 μW/сm². 

В класните стаи на учебните заведения най-ниската моментна стойност на 
плътността на мощност е 0,1 μW/сm², а най-високата – 1,4 μW/сm². 

 Най-ниската средна стойност на плътността на мощност за 6 минутен 
интервал е < 0,1 μW/сm², а най-високата – 0,9 μW/сm². 

При направените измервания в двора, констатираната максимална 
моментна стойностна на плътността на мощност е 0,3 μW/сm², а минималната 0,2 
μW/сm², с измерена средна стойност на плътността на мощност за 6 минутен 
интервал от 0,1 μW/сm². 

 
Както и предходните години, няма установени превишения на 

пределно допустимо ниво от 10 μW/сm² при нито едно от извършените 
измервания. 

 
 Стойности на ЕМП измерени в райони с голяма концентрация на 

население 
 
През 2016г. са извършени 48 измервания в област Смолян на различни 

разстояния до излъчвателя на ЕМП, в райони с голяма концентрация на 
население.  

Резултатите показва, че най-ниската измерена моментна стойност на 
плътност на мощност е 0,1 μW/сm², а най-високата – 0,3 μW/сm².  

Най-ниската средна стойност на плътността на мощност за 6 минутен 
интервал е < 0,1 μW/сm², а най-високата – 0,2 μW/сm².  

 
Измерените стойности на различни разстояния от излъчвателя на 

ЕМП не превишават допустимите норми, съгласно Наредба №9/1991г.  
 

 
ИЗВОДИ  
 Измерените стойности на ЕМП на базови станции за мобилна 

комуникация на територията на област Смолян отговарят на приетите в 
България хигиенни норми.  



 Обследваните антени на мобилни оператори, не представляват здравен 
риск за населението, живеещо или пребиваващо в близост до тях.  
 

През месец януари 2016г. в РЗИ – Смолян постъпи жалба от граждани 
против инвестиционно намерение за изграждане на базова станция върху 
покрива на сградата в която живеят. Подобна жалба бе разглеждана и през 2015г.   

При извършена проверка на документацията и на място се установи 
несъответствие между посоченото в инвестиционното предложение от „Теленор 
България„ ЕАД за етажността на сграда разположена на разстояние 22 м. от 
излъчвателя.  

В документите на инвеститора съществува едноетажна сграда с височина 
4м. при реално съществуваща триетажна с височина над 12м.  разположена 
срещу сектор на действаща в момента антена и срещу тази в проекта. 

 За изясняване на случая РЗИ: 
• изпрати писма до: Главния архитект и Служба по Кадастър на 

Община Смолян, както и до МЗ за становище.  
• Проведе работна среща с представители на РИОСВ и ДНСК – 

Смолян.  
• Извърши контролни измервания на напрегнатост на полето с екип 

от РЗИ – Пловдив.  
От изпълнителният директор на“ Теленор България“ ЕАД е поискано, чрез 

писмо, да бъде изготвена нова експертна оценка отразяваща реално 
съществуващите обстоятелства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


