
 

II.2. ВОДИ 

 

 

1. Кратко описание на основните приоритети при извършване на 
контролната дейност през годината.  

На основание действащата нормативна уредба в областта на водите и в 
рамките на териториалния обхват, РИОСВ – Плевен осъществява превантивен, текущ и 
последващ контрол на обекти, формиращи отпадъчни води. През годината е проведен 
контрол по:   

• Изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за 
заустване на отпадъчни води, съгласно Закона за водите и комплексните 
разрешителни издадени по реда на ЗООС. 

 
• Състоянието и правилната експлоатация на канализационните мрежи на 
обектите, формиращи отпадъчни води и на пречиствателни станции и  
пречиствателни съоръжения към тях.  

 
• Проверки по жалби и сигнали, свързани с аварийни изпускания на отпадъчни 
води и замърсяване на водите. 

 

През 2011 г. са контролирани общо 103 обекта, заустващи отпадъчни води в 
повърхностни водни обекти. По поречия обектите са разпределени както следва: 
поречие Вит - 34 броя, поречие Осъм - 38 броя, поречие Искър - 20 броя, в участъка от 
р.Видима (поречие Янтра) - 6 броя, в участъка от р.Дунав – 5  броя.  

 
Изготвени са списъци на обектите, формиращи емисии на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, които подлежат на 
задължителен емисионен контрол. Съвместно с РЛ – Плевен, е проведен мониторинг на 
отпадъчните води от 21 брой емитери. Поддържа се база данни с резултати от 
извършения мониторинг. 

 

2. Опазване на повърхностните води 

 

2.1 Контролната дейност по опазване на водите се осъществява по поречия. 
В обхвата на инспекцията са поречие Вит, поречие Осъм, част от поречие Искър, 
участък от р. Видима (поречие Янтра), участък от р. Дунав. 



 

 
Река Вит  

За начало на р. Вит е приета р. Рибарица, която събира води от 
старопланинските била при в. Вежен. Котата на извора е 2030 м. надморска височина. 
Река Вит се влива в р. Дунав при с. Сомовит. Тя е с дължина 189 км, водосборната 
област е с площ 3 220 км2. Гъстотата на речната мрежа е малка – 0,5 км/км2. Броят на 
притоците и е малък – има около 10 притока с дължина над 10 км, от които най-голям е 
р. Каменица, с дължина 49 км. и водосборна област 498 км2. 

 

 

 



 

 

Река Осъм  

Река Осъм се образува от сливането на Черни и Бели Осъм. За начало е приет 
Черни Осъм, който събира водите си от връх  Левски. Извора е с кота 1821 м надморска 
височина. Река Осъм се влива в р. Дунав, на около 5 км източно от гр. Никопол. Поради 
малкия наклон на терена в средното и долно течение р. Осъм силно лъкатуши, прави 
големи завои и осморки, откъдето е получила и своето име. Тя е с дължина 314 км и 
водосборната  област с площ 2824 км2. Гъстотата на речната мрежа е малка – 0,4 
км/км2.  

 

 

 



 

Река Искър 

Река Искър се образува от реките Черни, Леви и Бели Искър. За начало на 
реката се приема р. Черни Искър, който води началото си от Чамовското езеро под връх 
Дамга в Рила, на кота 2500 м надморска височина. Река Искър е най-дългата река в 
България – 368 км. Гъстотата на речната мрежа е 1,1 км/км2. Има 25 притока с дължина 
над 15 км. По-големите от тях са Палакария (39,2 км.), Стари Искър (65,2 км.), Златна 
Панега (50,3 км.), Малък Искър (85,5 км.) и др. 

 

 

 

Река Искър, влиза на територията на РИОСВ – Плевен, при с.Реселец и се 
влива в р. Дунав при с.Байкал. Дължината на този участък от реката е 100 км. 



 

Участък от р.Видима (поречие Янтра)   

Участъка от река Видима, който се контролира от РИОСВ – Плевен е от 
изворите на реката до с.Дебнево. Той е с дължина 35 км. и водосбор с площ 278 км2. 

Участък от р.Дунав 

Участъка от р.Дунав на територията на РИОСВ – Плевен е от с.Долни Вадин 
до гр.Свищов и е с дължина 93 км. 

2.2. Кратка информация за пунктовете на наблюдение: 

По информация на БДУВДР Плевен и РЛ Плевен, пунктовете за наблюдение 
на повърхностни води на територията на РИОСВ Плевен са 28 броя, от който 25 броя 
на реки, 3 броя на язовири. Пунктовете са в поречия Вит, Осъм, Искър, р.Видима 
(поречие Янтра), р.Дунав и са както следва: 

Поречие Вит 

р.Вит, след гр.Гулянци 
р.Вит, след гр.Д.Митрополия при с.Биволаре 
р.Тученица, преди вливане в р.Вит при с.Опанец 
р.Вит, след с.Садовец 
р.Каменка, след вливане на р.Катунецка, при с.Бежаново 
р.Вит, след гр.Тетевен 
р.Бели Вит над с.Рибарица  
Водохващане Болвонджика над с.Рибарица 
р.Костина над Кървавото кладенче 
Езера и язовири 
Язовир ”Горни Дъбник”, на стената 
Язовир “Телиш”, на стената 
Язовир”Сопот”, на стената  
 
Поречие Осъм  
р.Осъм при с.Черквица 
р.Осъм след гр.Левски 
р.Осъм при с.Изгрев 
р.Шаварна преди вливане в р.Осъм  
р.Маарата, с.Крушуна - карстови извори 
р.Ломя, след с.Варана 
р.Осъм след гр.Ловеч 
р.Осъм след гр.Троян 
р.Черни Осъм, водохващане - Бента 

Поречие Искър 

р.Искър при с.Ореховица 
р.Искър при с.Гиген 
р.Гостиля преди вливане в р.Искър 
р.Златна Панега, при карстов извор 
р. Златна Панега, преди вливане в р.Искър при гр.Червен бряг 

Поречие Янтра  Водохващане р.Видима, над ВЕЦ Видима 

р.Дунав  р.Дунав при с.Байкал 



 

 
2.3.Информация за състоянието на повърхностните води  
Мониторинговите програми, изпълнявани през 2011 г. са съгласно Заповед 

№РД-715/02.08.2010г. на Министъра на околната среда и водите.  
Проведен е контролен мониторинг по основни физикохимични показатели 

на повърхностните води в 24 пункта, оперативен мониторинг - в 6 пункта; в 2 пункта е 
проведен мониторинг по TNMN (Дунавската програма). За района на РИОСВ Плевен са 
установени превишени концентрации на някои вещества в пунктовете за мониторинг 
както следва:  

по амониев азот N-NH4 (над 0,6 mg/dm3) в пунктове: р. Шаварна и р.Ломя, 
поречие Осъм, р.Тученица, поречие Вит;  

по БПК5 (над 5 mg/dm
3): всички пунктове в поречие Искър, р. Осъм, след 

гр.Троян и с.Обнова, р.Тученица преди вливане в река Вит.  
Проведен е контролен мониторинг по приоритетни вещества, съгласно 

Наредба за стандарти за качество на околната среда, на повърхностни води в 10 
пункта, оперативен мониторинг - в 5 пункта; в 2 пункта е проведен мониторинг по 
TNMN (Дунавската програма). Няма данни за завишения на СКОС по изпитваните 
показатели за района на РИОСВ Плевен. 

Проведен е контролен мониторинг по специфични замърсители на 
повърхностни води в 18 пункта, оперативен мониторинг - в 6 пункта, в 2 пункта е 
проведен мониторинг по TNMN (Дунавската програма). В РИОСВ Плевен няма 
информация за резултатите от проведения мониторинг. 

Констатираните превишения по азот амониев и БПК5 са в пунктове, след 
населени места без ПСОВ (гр.Левски, гр.Червен бряг), гр.Троян (ПСОВ Троян е 
въведена в експлоатация м.февруари 2011 г.), р.Тученица – замърсяване с битови води 
от централната градска част на Плевен. 

2.4 Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води 
в т.число: 

2.4.1 Селищни канализационни системи с изградени ПСОВ (пречиствателни 
станции за отпадъчни води): ПСОВ с.Божурица, ПСОВ Ловеч, ПСОВ Троян. 

Отпадъчните води на гр.Плевен и промишлената зона на гр.Д.Митрополия се 
пречистват в ПСОВ с.Божурица. Станцията е с механично и биологично стъпало, 
извършва се обезводняване на утайките. Няма съоръжения за отстраняване на биогенни 
елементи. Водите се пречистват до ИЕО (индивидуалните емисионни ограничения) по 
показателите, определени в разрешителното за заустване, с изключение на общ азот и 
общ фосфор. Съоръженията от ПСОВ са в лошо техническо състояние – нуждаят се от 
реконструкция. 

Канализационната система на гр.Плевен е смесен тип. Поради малката 
проводимост на канализацията в централната градска част на  Плевен, през отливните 
канали на някои дъждопреливници се изливат битови води в р. Тученица. Това е и една 
от основните причини за лошия статус на реката. Необходима е реконструкция на 
канализационната мрежа в югозападната част на града. 



 

 

В средното течение на р.Осъм работи ПСОВ Ловеч, проект финансиран по 
ИСПА, мярка 2002/BG/16/Р/РЕ/011. Станцията е с механично и биологично стъпало. 
Няма съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. Станцията работи с добър ефект на 
пречистване. 

Община Ловеч има инвестиционен проект за подобряване на В и К системата 
на гр.Ловеч. С проекта се предвижда доизграждане на канализационна мрежа на 
населеното място, в т.ч. съоръжения за отстраняване на биогенни елементи на ПСОВ 
Ловеч. Документацията е внесена в ОП ”Околна среда 2007-2013 г.” Предстои 
сключване на договор за финансиране на строителството. 

Отпадъчните води от гр.Троян се пречистват в пречиствателна станция с 
механично и биологично стъпало. Има съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. 
През периода са констатирани отклонения от ИЕО по някои от изпитваните показатели. 
“ПСОВ Троян, ІІ-ри етап – биологично стъпало” е открита официално през юни 2011 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Отпадъчните води, от централната градска част на гр.Априлци, след ПСБОВ 
(пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води), заустват в р.Видима. 
Съоръжението е за механично и биологично пречистване.  Работи добре.  

2.4.2 Селищни канализационни система без ПСОВ на населени места с 
население над 10000 е.ж. - гр.Червен бряг, гр.Белене, гр.Левски, гр.Кнежа, гр.Тетевен, 
гр.Луковит. 

Канализационната система на гр.Червен бряг е смесена, със степен на 
изграденост 84%. Отпадъчните води от населеното място заустват в р.Искър. Община 
Червен бряг има инвестиционен проект “Подобряване и изграждане на инфраструктура 
за питейни и отпадъчни води на гр.Червен бряг”, с който кандидатства за финансиране 
по ОП “Околна среда 2007-2013”. Към момента няма сключен договор. 

Канализационната система на гр.Белене е смесена, със степен на изграденост 
31%. Отпадъчните води от населеното място заустват в р.Дунав. Община Белене има 
инвестиционен проект за изграждане на ВиК мрежи и ПСОВ гр.Белене. Кандидатства 
за финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” Към момента няма сключен 
договор. 

Канализационната система на гр.Левски е смесена, със степен на изграденост 
79%. Отпадъчните води от населеното място заустват в р.Осъм. Община Левски има 
сключен договор по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” за безвъзмездна 
финансова помощ за “Изграждане на ПСОВ и доизграждане на ВиК мрежата на гр. 
Левски”. Проекта ще се реализира на два етапа: техническа помощ и строителство.  

Канализационната система на гр.Кнежа е смесена, със степен на изграденост 
13%. Отпадъчните води от населеното място заустват в р.Гостиля. Община Кнежа има 
инвестиционен проект “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и 
изграждане на ПСОВ Кнежа”, с който кандидатства в ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 
Отстраняват се забележки, по представените във финансиращия орган документи. 

Отпадъчните води на гр.Луковит заустват в р.Златна Панега. Канализацията на 
населеното място е изградена частично. Има довеждащ колектор до площадката на 
ГПСОВ. Община Луковит има “Интегриран проект за подобряване на водния сектор на 
гр.Луковит”, с който кандидатства за финансиране по Оперативна програма “Околна 
среда 2007-2013 г.” Към момента няма сключен договор за финансиране. 

Канализационната система на гр.Тетевен е изградена частично. Отделните 
клонове заустват в р. Бели Вит. Общината има “Инвестиционен проект за подобряване 
и развитие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр.Тетевен -  изграждане 
на ПСОВ Тетевен, довеждащ колектор до ПСОВ, нова канализационна мрежа и 
подмяна на част от амортизирана водопроводна мрежа на гр.Тетевен”. Проекта е в 
процес на оценка за финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 
1: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации над 
10 000 е.ж.”. 

2.4.3 Селищни канализационни система без ПСОВ на населени места с 
население между 2000 и 10000 е.ж. -  гр.Летница, гр.Угърчин, гр.Ябланица. 

Канализационната система на гр.Летница е смесена, със степен на изграденост 
86%. Отпадъчните води от населеното място заустват в р.Осъм.  

Канализационната система на гр.Угърчин е смесена, със степен на изграденост 
16%. Отпадъчните води от населеното място заустват в р.Каменица, поречие Вит. 
Община Угърчин има инвестиционен проект за “Доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр.Угърчин”. Документацията е 
внесена в ОП “Околна среда 2007-2013 г.” за финансиране. Отстраняват се забележки, 
по представените документи. 



 

Канализационната система на гр.Ябланица е изградена частично. Отпадъчните 
води от населеното място заустват в р.Ябланска, поречие Искър. Община Ябланица има 
инвестиционни проекти за “Изграждане на ПСОВ и главен канализационен колектор до 
ПСОВ, до изграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на 
водопроводна мрежа на гр.Ябланица”. Община Ябланица има договор за финансиране 
на І-ви етап:  “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ 
колектор” по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 

2.4.4. Селищни канализационни системи в процес на реконструкция или 
модернизация през 2011 г.: В строителство е “Селищна пречиствателна станция за 
отпадъчни води на с.Шипково”. Проекта е финансиран по Програма за развитие на 
селските райони, мярка 321. 

2.4.5. Общ брой на стопанските субекти с изградени пречиствателни 
съоръжения, работещи ефективно в т.число самостоятелно заустващи във водни обекти 
и по-значимите, заустващи в селищни канализационни системи, по поречия: 

Поречие Вит – 14 броя, самостоятелно заустващи във водни обекти, от които 1 
брой в селищна канализационна система 

Поречие Осъм – 17 броя, самостоятелно заустващи във водни обекти  
Поречие Искър – 6 броя, самостоятелно заустващи във водни обекти  
р.Видима, поречие Янтра – 3 броя, самостоятелно заустващи във водни обекти 
р.Дунав - 3 броя, самостоятелно заустващи във водни обекти. 
2.3.6. Стопански субекти, източници на отпадъчни води, за които са 

необходими, но нямат изградени пречиствателни съоръжения или имат пречиствателни 
съоръжения, които не работят ефективно: 

Поречие Вит 
ПЛЕВЕН МЕС ООД, гр.Плевен, предприятие за производство на месни 

продукти с.Ясен, общ.Плевен. Има частично изградени пречиствателни съоръжения за 
отпадъчни води, които не работят ефективно. 

АСТАРТА ООД гр.Плевен, предприятие за преработка на зеленчуци с.Бохот, 
общ.Плевен. Има частично изградени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, 
които не работят ефективно. 

КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ ЕООД гр.София,  предприятие за производство 
на млечни продукти с.Старо село, общ.Троян. Има частично изградени пречиствателни 
съоръжения за отпадъчни води. За замърсяване водите на дере “Селешки дол” по БПК5, 
ХПК, общ азот, общ фосфор и мазнини е наложена текуща санкция по чл.69 от ЗООС.  

ЕКОБАЛКАН ООД гр.София, предприятие за производство на млечни 
продукти гр.Тетевен, общ.Тетевен. Пречиствателната станция за отпадъчни води не 
работи ефективно. За замърсяване на дере, приток на р.Бели Вит по рН, ХПК, мазнини 
и неразтворени вещества, дружеството има текуща санкция по чл.69 от ЗООС. 

СТИЛОС ООД гр.Дупница, предприятие за производство на млечни продукти 
с. Лесидрен, общ.Угърчин. Пречиствателната станция за отпадъчни води не работи 
ефективно. За замърсяване водите на р.Лесидренска по показателите рН, неразтворени 
вещества, БПК5 и мазнини дружеството има текуща санкция по чл.69 от ЗООС. 

Поречие Осъм 
ЛЕСОПЛАСТ АД гр. Троян, предприятие за преработка на дървесина. Има 

пречиствателна станция за отпадъчни води с механично и биологично стъпало. На вход 
ГПСОВ Троян, периодично се подават отпадъчни води, с по-висока МДК (максимално 
допустима концентрация) по показателите БПК5, ХПК и неразтворени вещества, от 
определената в договора с ВиК Троян. Дружеството има комплексно разрешително по 
реда на ЗООС. 

МАТЕВ МЛЕКОПРОДУКТ ЕООД гр.Ловеч, предприятие за производство на 
млечни продукти с. Горан, общ. Ловеч. Има частично изградени пречиствателни 



 

съоръжения за отпадъчни води. За замърсяване на дере, приток на р.Осъм по БПК5, 
ХПК и неразтворени вещества е наложена текуща санкция по чл.69 от ЗООС.  

АВИС ЕООД с. Йоглав, предприятие за клане на птици с.Йоглав, общ.Ловеч. 
Има пречиствателна станция за отпадъчни води, която не работи с необходимия ефект 
на пречистване. За замърсяване на река Осъм по БПК5 и общ азот е наложена текуща 
санкция по чл.69 от ЗООС. 

ФРУКТОДЖУС ЕООД гр. Троян, предприятие за преработка на плодове гр. 
Троян, общ.Троян. Няма изградени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. 
През последните години, предприятието не упражнява производствена дейност. 

Поречие Видима 
БИОПЛОД ООД Севлиево, предприятие за преработка на зеленчуци и плодове 

в с. Дебнево, общ. Троян. Има частично изградени пречиствателни съоръжения за 
отпадъчни води. През последните години предприятието не упражнява производствена 
дейност. 

СОФАРМА АД София, предприятие за фармацевтични продукти с. Врабево, 
общ. Троян. Има частично изградени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. 
За замърсяване на дере (повърхностен воден обект) по БПК5, и ХПК има текуща 
санкция по чл.69 от ЗООС. 

2.3.7. Общ брой на стопанските субекти, които с отпадъчните си води 
емитират приоритетни и приоритетно опасни вещества: 7 броя. 

2.3.8. Общ брой на стопанските субекти, от дейността на които се формират 
биоразградими промишлени отпадъчни води: 16 броя. 

2.3.9. Проблеми със замърсяване на реките с руднични води  на територията на 
РИОСВ гр. Плевен - няма. 

Най-честите нарушения на екологичното законодателство в областта на водите 
са свързани с неефективна работа на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, 
при което в повърхностните водни обекти, заустват не пречистени води. 

 
3.Подземни води 
На територията на РИОСВ гр. Плевен се осъществява мониторинг на 21 

пункта за подземни води. На 19 пункта се провежда мониторинг  4 пъти в годината, а 
на 2 пункта - 2 пъти в годината. Пунктовете са разпределени по общини както следва: 
Ловеч и Гулянци по 3 пункта; Плевен, Левски и Долна Митрополия по 2 пункта; 
Белене, Никопол, Червен бряг, Искър, Пордим, Кнежа, Луковит, Летница и Тетевен по 
един пункт. Мониторинга на подземните води е проведен, съгласно Заповед № РД–715/ 
2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Показателите са разпределени в 
следните групи: 
 Физико-химични показатели 
І–ва група основни физико-химични показатели: разтворен кислород, активна реакция, 
електропроводимост, нитрати, амониеви йони, температура на водата, перманганатна 
окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати, 
хидрогенкарбонати, карбонати и сух остатък. 
ІІ–ра група допълнителни физико-химични показатели: нитрити, фосфати, общо 
желязо, манган. 

Специфични замърсители 
І–ва група метали и металоиди: олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, общ 
хром, хром три и шест валентен, стронций, обща алфа и бета активност. 
ІІ–ра група органични вещества: трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, диелдрин, 
ендрин, атразин, симазин, пропазин, ендосулфан, метоксихлор, хептахлор, хлордан, 
DDT/DDD/DDЕ, НСН съединения, ацетохлор, пендиметалин, флутриафлор, 
триадименол, манкоцеб, алахлор, циперметрин. 



 

Резултатите от анализите са сравнявани със стандарти за качество, съгласно 
Приложение №1 на Наредба №1/2007г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води.  
 
СЛОЙ 1  НЕОГЕН-КВАТЕРНЕР 
BG1G0000QAL007 
Порови води в Кватернера, Карабоазка низина - два мониторингови пункта: МР 037, 
МР 041 
МР 037 при с.Загражден, община Гулянци, област Плевен -  показва добри химични 
стойности по всички изследвани показатели, спрямо Стандартите за качество; 
МР 041 при с.Брест, община Гулянци, област Плевен -  запазват се високи стойностите 
на общ хром и хром три и шествалентен. В РИОСВ Плевен, няма информация за 
дейности в населеното място, от които би могло да се очаква замърсяване на подземни 
води по показателя хром.   
BG1G0000QAL008  
Порови води в Кватернера, Беленско-Свищовска низина – два мониторингови пункта 
МР 045, МР 046 
МР 045 при гр.Белене, община Белене, област Плевен – пункта е в добро химично 
състояние по Стандартите за качество; 
МР 046 при с.Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен - пункта е в добро 
химично състояние по Стандартите за качество. 
BG1G0000QAL017  
Порови води в Кватернера, р. Искър – два мониторингови пункта: МР 086, МР 087 
МР 086 при с.Горник, община Червен бряг, област Плевен - пункта е  в добро химично 
състояние по Стандартите за качество; 
МР 087 при гр.Искър, община Искър, област Плевен - пункта е  в добро химично 
състояние по Стандартите за качество. 
BG1G0000QAL018  
Порови води в Кватернера,  р. Вит – два мониторингови пункта: МР 092, МР 093  
МР 092 при гр.Долна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен – пункта 
е в добро химично състояние по Стандартите за качество; 
МР 093 при с.Крета, община Гулянци, област Плевен - запазва се тенденцията на 
завишени стойности на амониеви йони и манган. 
BG1G0000QAL019  
Порови води в Кватернера, р. Осъм – три мониторингови пункта: МР 099, МР 100, МР 
290  
МР 099 при гр.Ловеч, община Ловеч, област Плевен - в този пункт се наблюдава 
подобряване на химичното състояние по показателя хром три и шествалентен. В 
сравнение с предходната година стойностите по този показател са в норми по 
Стандартите за качество; 
МР 100 при с.Асеновци, община Левски, област Плевен – запазва повишени стойности 
по показател магнезий. Пункта е със  заложен оперативен мониторинг по нитратни 
йони. 
МР 290 при ПС “Умаревци” с.Йоглав, община Ловеч, област Ловеч - пункта е в добро 
химично състояние по Стандартите за качество. 
BG1G0000QPL024 
Порови води в Кватернера, между реките Искър и Вит - един пункт за мониторинг: 
МР 124  
МР 124 при гр.Тръстеник, община Плевен, област Плевен – пункта е в добро химично 
състояние по СК. 
BG1G0000QPL025 
Порови води в Кватернера, между реките Вит и Осъм - два мониторингови пункта: 
МР 127, МР 128  



 

МР 127 при с.Обнова, община Левски, област Плевен  
МР 128 при с.Каменец, община Пордим, област Плевен  
И в двата пункта се запазват високи стойности на магнезий.  
 
СЛОЙ 3 НЕОГЕН-САРМАТ 
BG1G000N1BP036 
Карстови води в Ломско-Плевенската депресия – три пункта за наблюдение: МР 199, 
МР 201, МР 202, от които МР 202 е на територията контролирана от РИОСВ Плевен 
МР 202 при гр.Кнежа, община Кнежа, област Плевен – пункт в добро състояние по 
Стандартите за качество.  
 
СЛОЙ 4 ГОРНА КРЕДА 
BG1G0000K2M047  
Карстови води в Ломско-Плевенския басейн – два мониторингови пункта: МР 274, МР 
281 
МР 274 при Кайлъка Плевен, община Плевен, област Плевен – пункта запазва високите 
си стойности по магнезий, появяват се повишения по нитратни йони. 
МР 281 при Яна Плевен, община Плевен, област Плевен - запазват се високи нитратите.  
BG1G0000K2S037 
Карстови води в Предбалкана – два пункта за мониторинг: МР 203, МР 205, от които 
МР 205 е на територията контролирана от РИОСВ Плевен 
МР 205 при с.Дерманци, община Луковит, област Ловеч – пункта е с добри показатели 
по Стандартите за качество. 
 
СЛОЙ 5 ТРИАС -ЮРА - КРЕДА 
BG1G0000TJK045 
Карстови води в Централния Балкан – четири мониторингови пункта: МР 265, МР 269, 
МР 323, МР 324, от които МР 265 е на територията на РИОСВ Плевен 
МР 265 при гр.Тетевен, община Тетевен, област Ловеч -  пункта е с добри показатели 
по Стандартите за качество. 
BG1G00000K1040  
Карстови води в Ловеч-Търновския масив - три мониторингови пункта: МР 215, МР 
216, МР 325 
МР 216 при с.Горско Сливово, община Летница, област Ловеч – пункта е с добри 
показатели по Стандартите за качество. В пункта е заложен и оперативен мониторинг 
по нитратни йони и общо желязо. 
МР 325 при с.Гостиня, община Ловеч, област Ловеч – пункта е с добри показатели по 
Стандартите за качество. Тук е заложен оперативен мониторинг по нитрати и манган. 

През периода са констатирани отклонения от стандартите за качество в 6 броя 
мониторингови пунктове, които не са свързани с водоснабдяване за питейно-битови 
нужди. Наблюдава се подобряване на химичното състояние в 1 пункт - МР 099 по 
показателя хром.   

 
4. Състояние на хидротехническите съоръжения 
Ежегодно със Заповед Областните управители назначават междуведомствена 

комисия, която извършва оглед на хидротехническите съоръжения, изготвя протоколи с 
констатации за тяхното експлоатационно състояние и предписания със срокове за 
изпълнение  съгласно Закона за водите.  

 
5. Оценка за състоянието на повърхностните и подземни води на 

територията на РИОСВ Плевен 



 

5.1.През периода няма констатирани аварийни изпускания на приоритетни, 
приоритетно опасни и специфични замърсители в повърхностни водни обекти, в района 
на инспекцията; 

5.2.Състоянието на повърхностните води е добро, с изключение на някои 
пунктове след населени места без ПСОВ и р.Тученица, след гр.Плевен. 

5.3.Подземните води в пунктовете за мониторинг, отговарят на стандартите за 
качество, съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и 
опазване на подземните води, с изключение на подземните води в 6 пункта, по 
показателите Mg, Mn, Gr, N-NH4, нитрати;  

5.4.Строителство на обекти, свързани с опазване на водите от замърсяване: 
• въведена е в експлоатация ПСОВ гр.Троян, ІІ-ри етап – биологично 

стъпало; в строителство е СПСОВ с.Шипково, общ.Троян 
• изградени локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води на 

“Златна Панега Цимент” АД, Хотел “Арго” с.Рибарица 
5.5.Проекти на обекти, свързани с опазване на водите от замърсяване  

• Всички агломерации с население над 10000 е.ж. имат инвестиционни 
проекти за подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
и кандидатстват за финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 

 
 


