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ДОКЛАД 
 

ОТНОСНО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛА НА НЕЙОНИЗИРАЩИТЕ 

ЛЪЧЕНИЯ КАТО ФАКТОР НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И НА ОБЕКТИТЕ, 

ИЗТОЧНИЦИ НА НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ,  

ИЗВЪРШЕНИ В ГР. СОФИЯ ПРЕЗ 2019 Г. ОТ СТОЛИЧНА 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 

 
 

Електромагнитните полета (ЕМП) се срещат в природата и по този начин винаги 

са присъствали на земята. Едновременно с това влиянието им в околната среда нараства 

поради увеличаване на създадените от човека източници на ЕМП, свързани с напредъка 

на безжичните технологии, промените в работните процеси и социалното поведение. 

Всеки един от нас е изложен на сложна комбинация от електрически и магнитни полета 

в много различни честоти, у дома и на работа. Източниците на ЕМП са електропроводи, 

домакински електрически уреди и компютри, високочестотни или радиочестотни 

полета, съоръжения за телевизионно излъчване, мобилни телефони и техните базови 

станции и др. 

Електромагнитните полета са нейонизиращи лъчения, които представляват едно 

от най-често срещаните и най-бързо нарастващите въздействия в околната среда, което 

води до увеличаване на обществения интерес по отношение на потенциално им 

влияние върху здравето на хората. Ето защо потенциалнте въздействия на 

електромагнитните лъчения върху здравето на  човека са обект на научен интерес и са 

получили особено внимание през последните 30 години. В тази връзка съществуват 

национални и международни норми по отношение ограничаване на въздействието на 

електромагнитните полета в зависимост от честотния обхват, зоните на достъп и 

работните места.  

Законът, регламентиращ обществените отношения в системата на 

здравеопазването е Законът за здравето, обн., ДВ, бр. 70/2004 г. Съгласно разпоредбите 

му, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и 

урбанизирани територии са фактор на жизнената среда и подлежат на контрол, а 

обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение 

и също подлежат на държавен здравен контрол, който се извършва в съответствие с 
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разпоредбите на Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен 

контрол, обн., ДВ, бр. 63/2009 г. 

В изпълнение на стратегическата цел на Столична регионална здравна 

инспекция (СРЗИ)  по организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна 

политика на територията на гр. София се извършват необходимите действия по 

повишаване ефективността на контрола и достигане високо ниво на съответствие с 

националните и европейски изисквания, с цел опазване здравето и подобряване 

качеството на живот на населението.  

За оценка на влиянието на електромагнитните полета, като фактор на жизнената 

среда върху индивидуалното и общественото здраве, инспекцията  извършва 

периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда в столицата. 

Анализът цели разработване и провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и 

ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на нейонизиращите лъчения.  

В тази връзка и с цел предоставяне на информация на обществеността се 

поддържа и актуализира Публичен регистър на обекти с обществено предназначение. В 

този регистър са включени и източниците на нейонизиращи лъчения: базови станции и 

приемо-предавателни станции на мобилни оператори. Общият им брой е 839, в това 

число 762 базови станции и 77 приемо-предавателни станции. Териториалното им 

разпределение е представено в Таблица 1а. 

 

Таблица 1а: Разпределение по райони на територията на гр. София на базовите и приемо-

предавателните станции, вписани в Публичния регистър на обекти с обществено предназначение, 

поддържан от СРЗИ 

 

Район Брой базови  

станции 

Брой приемо-

предавателни станции 

Общ брой 

регистрирани 

източници 

1 2 3 4 

Банкя 6 - 6 

Витоша 84 7 91 

Връбница 24 3 27 

Възраждане 25 1 26 

Изгрев 25 3 28 

Илинден 15 1 16 

Искър 33 1 34 

Красна поляна 10 3 13 
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1 2 3 4 

Красно село 41 6 47 

Кремиковци 20 2 22 

Лозенец 49 7 56 

Люлин 40 3 43 

Младост 56 9 65 

Надежда 31 1 32 

Нови Искър 23 2 25 

Оборище 33 1 34 

Овча купел 26 - 26 

Панчарево 32 5 37 

Подуяне 28 4 32 

Сердика 25 2 27 

Слатина 33 3 36 

Средец 37 4 41 

Студентски 28 2 30 

Триадица 38 7 45 

Общо: 762 77 839 

 

Разпределението на регистрираните източници на електромагнитно поле според 

собственика е представено в Таблица 1б. 

 

Таблица 1б: Разпределение според собственика на базовите и приемо-предавателните станции, 

вписани в Публичния регистър на обекти с обществено предназначение, поддържан от СРЗИ  

 

Собственик Брой базови 

станции 

Брой приемо-

предавателни 

станции 

Общ брой 

„А1 България” ЕАД  
266 11 277 

„Теленор – България” ЕАД 445 9 454 

БТК ЕАД  22 57 79 

„Булсатком“ ЕАД 29 - 29 

 

За поредна година отдел „Фактори на жизнената среда” при дирекция 

„Лабораторни изследвания”, съвместно с отдел „Трудова медицина и здравно-

техническа експертиза” на дирекция „Обществено здраве” при Столична РЗИ извърши 

мониторингови измервания на нивата на електромагнитните полета, излъчвани от 
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базови станции за мобилна комуникация в гр. София, съгласно Указание за планиране, 

организиране и отчитане дейността на РЗИ по опазване на общественото здраве през 

2019 г. на Министерство на здравеопазването (МЗ).  

Обект на мониторинг и оценка на съответствието на измерените стойности с 

действащите нормативни документи са всички детски, учебни и лечебни заведения, 

които попадат в границите на хигиенно-защитната зона на източници на нейонизиращи 

лъчения, както и 10% от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, 

разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради. 

Нормативните изисквания за оценяване на здравния риск за населението се съдържат в 

Наредба №9 за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени 

територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, обн. ДВ, 

бр. 35/1991 г. 

Процедурата по измерванията е съобразена с основните принципи, заложени в 

стандартите на CEN, CENELEK, IEEE, въз основа на които е разработена европейската 

политика. Където съществува възможност, точките за измерване са избирани по посока 

на максималното излъчване на източниците на нейонизиращи лъчения, така че да 

отразяват „най-лошия” случай на експозиция на населението. Измерванията в сгради са 

извършвани на последния етаж, до прозорците в помещенията, както и на достъпни 

тераси. Избягвано е влиянието на Wi-Fi системи за безжичен достъп до интернет, 

проводящи обекти и елементи от електроснабдителната мрежа. При избора на място за 

измерване е отчитано и/или избягвано и влиянието на други сгради или висока 

растителност.  

Освен параметъра плътност на мощност е извършвано измерване и на 

параметъра интензитет на електричното поле, според указанията на МЗ, с цел 

получаване на допълнителни данни, увеличаващи точността на контрола. 

През 2019 г. в столицата са извършени 816 измервания на нивата на 

електромагнитното поле в точки, разположени в границите на хигиенно-защитната зона 

на източниците на нейонизиращи лъчения. Мониторингът обхваща 31 базови станции, 

като в контролираните обекти се включват: 9 детски заведения, 11 учебни заведения и 

11 броя базови и приемо-предавателни станции, разположени на територия с голяма 

концентрация на население.  

Осъществени са 36 измервания в 3 обекта по жалби/сигнали на граждани и 152 

измервания в 11 обекта – по заявки на физически и/или юридически лица. По този 

начин са контролирани още 14 базови станции.  

При един обект, измерен по заявка, в 2 от заявените общо 20 измервателни 

точки, са измерени стойности за плътност на мощност над пределно допустимото ниво 
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от 10 μW/cm
2
. От страна на СРЗИ са предприети действия за отстраняване на 

несъотвествието, по реда определен в нормативната уредба. Този обект ще бъде 

включен в плана за мониторинг на електромагнитни полета през 2020 г. 

Извършени са 8 измервания за контрол на нискочестотни източници на 

електромагнитно поле (въздушни електропроводи и трансформатори в трафопостове), 

като не са установени наднормени стойности от този тип източници на 

електромагнитно поле.  

Фигура 1 представя сравнение между броя на измерванията, обектите и базовите 

станции по жалби/сигнали и заявки на физически/ юридически лица за 2018 и 2019 г. 

 

 

Фигура 1: Брой измервания, обекти и базови станции по жалби/сигнали и заявки на  

физически/ юридически лица за 2018 и 2019г.  

 

Представеното на фигура 1 сравнение показва увеличаване на броя на 

измерванията по жалби/сигнали и заявки на физически/юридически лица, което се 

дължи основно на по-големият брой заявени за измерване обекти. По-големият брой 

измервания е следствие на засиления обществен интерес, по отношение на възможно 

въздействие на електромагнитните полета върху здравето на хората, на което СРЗИ 

планира да отговори с разширяване на обхвата на мониторинг, през следващата 

календарна година. 

Съгласно Указанието на МЗ за 2019 г., на СРЗИ е възложено извършването на  

измервания на електромагнитните полета и в региони Перник и Софийска област. На 

територията на РЗИ – Перник са извършени 248 измервания в 10 обекта, които 

включват 5 учебни заведения и 5 обекта в жилищни райони. В региона на РЗИ- 

Софийска област са направени 196 измервания в 6 обекта в централни и жилищни 

квартали.  
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За провеждане на мониторинга и контрола са използвани преносими системи за 

мониторинг на електромагнитни полета Wavecontrol, тип SMP и SMP2, с осигурена 

метрологична проследимост.  

 

I. Данни от проведения мониторинг и контрол  

Таблица 2 представя броя на включените в мониторинга базови станции (БС) и 

приемо-предавателни станции (ППС) според собственика и разположението им, а 

Фигура 2 – тяхното процентно разпределение. 

 

Таблица 2: Брой на включените в мониторинга за 2019 г. базови станции според собственика и 

разположението им. 

Собственик 

Брой БС и/или 

ППС, 

разположени  

до детски, учебни 

и лечебни 

заведения, които 

попадат в или са 

разположени на 

границите на 

хигиенно-

защитната зона  

Брой БС 

и/или ППС, 

разположени 

на територия 

с голяма 

концентрация 

на население 

Общ брой БС 

и/или ППС 

„Мобилтел” ЕАД (А1) 8 1 9 

„Теленор – България” ЕАД 9 6 15 

БТК ЕАД  3 4 7 

Общо: 20 11 31 

 

Фигура 2: Процентно разпределение на включените в мониторинга за 2019 г. базови и 

приемо-предавателни станции според собственика им. 
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1. Резултати от измерванията на електромагнитните полета в околната среда  

Фигура 3 съдържа данни от измерените най-високи стойности за показателя 

плътност на мощност около базови и приемо–предавателни станции, разположени 

върху сгради, които се намират в непосредствена близост до пазари и търговски 

улици в централната градска част и в жилищните комплекси на гр. София.  

 

 

Фигура 3: Измерени най-високи моментни и средни стойности на плътност на мощност 

на електромагнитното поле на обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на 

територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради  

 

От представените на фигурата данни се вижда, че от извършените измервания, 

най-високата моментна стойност на параметъра плътност на мощност (над 3 μW/cm²) е 

регистрирана от приемо-предавателна станция ППС SF5716_A. Най-високата средна 

стойност на плътност на мощност е измерена на същото място и е 1.16 μW/cm². Всички 

измерени стойности са значително под пределно допустимото ниво от 10 μW/cm².  

 

2. Резултати от измерванията на електромагнитните полета в сгради (помещения) 

и прилежащите терени на детски и учебни заведения. 

В контрола на електромагнитните полета в сгради (помещения) и прилежащите 

терени на детски и учебни заведения са включени  обекти, за които има данни, че са 

разположени в близост източници на нейонизиращи лъчения, чиито технически 

характеристики и данни за размера на хигиенно-защитната зона са предоставени при 

регистрирането им в СРЗИ. 
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 На Фигура 4 е представено процентното разпределение на видовете обекти, 

включени в мониторинга през 2019 г 

 

 

 

Фигура 4: Процентно разпределение на обектите, обхванати от мониторинга през 2019 г.  

 

 На Фигура 5 са представени измерените най-високи стойности на плътност на 

мощност в детските градини, обхванати от годишния мониторинг през 2019 г.   

 

  

Фигура 5: Измерени моментни и средни стойности на плътност на мощност в детските 

заведения, обхванати от годишния мониторинг през 2019  г.  

Представените на фигурата резултати показват, че от извършените измервания, 

само в един обект (192 ДГ „Лозичка“) е измерена моментна стойност 1.47 μW/cm
2 

и 

съответно средна стойност от 0.35 μW/cm
2
.  Измерените моментни и средни стойности 

на плътност на мощност в 9-те детски заведения, обхванати от годишния мониторинг 

през 2019 г. са значително под пределно допустимото ниво за плътност на мощност - 10 

μW/cm
2
 . 
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На Фигура 6 са представени, измерените най-високи моментни и средни стойности за 

плътност на мощност в учебните заведения обхванати от годишния мониторинг през 

2019 г.  

 

 

Фигура 6: Измерени моментни и средни стойности на плътност на мощност в  учебните 

заведения, обхванати от годишния мониторинг през 2019 г.  

 

От представените на  фигурата  данни се вижда,  че в два от измерените 11 

обекта (Национална финансова стопанска гимназия и 98 НУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“) са регистрирани моментни стойности на параметъра плътност на мощност, 

съответно 2.58 μW/cm
2 

и 6.40 μW/cm
2
,
 
които са под пределно допустимото ниво за 

плътност на мощност от 10.00 μW/cm
2
. Измерените и в двата обекта на същите места 

средни стойности на плътност на мощност са съответно 0.81 μW/cm
2 

и 0.84 μW/cm
2
 или  

близо 10 пъти под пределно допустимото ниво. В останалите обекти измерените 

моментни и средни стойности са в границите между 0.00 μW/cm
2 

и 1.29 μW/cm
2 

за 

моментните стойности и 0.01 μW/cm
2 

и 0.52 μW/cm
2 

за средните
 

стойности на 

параметъра плътност на мощност.  

От общо 500 измервания в 20 обекта (детски и учебни заведения) най-високата 

измерена средна стойност на параметъра плътност на мощност за 6-минутен интервал е  

0.84 μW/сm², която е значително под пределно допустимото ниво от 10.00 μW/cm
2
. 

  

Изводи и препоръки 

- представените резултати от мониторинга на електромагнитнитните полета на 

базови и приемо-предавателни станции за мобилна комуникация на територията на 
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гр. София през годината, показват съотвествие на определеното с Наредба №9, обн. 

ДВ, бр.35/1991 г. пределно допустимо ниво. 

- нито един от подадените през годината сигнали не е основателен, по отношение на 

превишени стойности на параметър плътност на мощност на електромагнитното 

поле.  

- от всички измервания по заявка само при един обект, са регистрирани стойности, 

които превишават пределното допустимото ниво. За отстраняване на установеното 

несъотвествие са предприети последващи действия.  

- набюдавания засилен обществен интерес, по отношение на възможно въздействие 

на електромагнитните полета въру здравето на хората, е предпоставка за 

разширяване обхвата на мониторинг през следващата година. 

Данните от мониторинга отразяват усилията на контролиращия орган да 

сътрудничи за създаване на безопасна за здравето на населението жизнена среда, както 

и да откликва своевременно на сигналите за евентуален риск от влиянието на 

нейонизиращи лъчения. Приблизително постоянният брой на подадени в Столична РЗИ 

жалби на граждани, показва, че някои хора възприемат риска от експозиция с 

нейонизиращи лъчения като възможен, дори висок.  

Взимайки предвид ниските нива на експозиция и получените досега резултати от 

научните изследвания, може да се твърди, че няма убедителни научни доказателства, че 

електромагнитните полета, създавани от базовите станции и безжичните мрежи, 

причиняват неблагоприятни ефекти върху здравето.  

Сътрудничеството на заинтересованите страни е ключов момент в предпазване на 

населението от нейонизиращи лъчения. В тази връзка операторите на мобилни 

комуникации следва да продължат своевременно да предоставят в инспекцията 

техническата документация на новоизградени и реконструирани базови и приемо-

предавателни станции за санитарен контрол.  

В заключение, Столична РЗИ, като контролиращ орган ще продължи извършването 

на ефективен здравен контрол на източниците на нейонизиращи лъчения, чрез 

провеждане, както на системен мониторинг и насочен контрол, така и с поемане на 

инициатива за информиране на обществото за получените резултати от измерванията и 

тяхното значение.  

Докладът се предоставя на Министерството на здравеопазването и на кмета на 

Столична община за сведение и предприемане на съответни действия по 

компетентност. 


