
ІІ.3. ЗЕМИ И ПОЧВИ 

 

 

 

1. Обобщена информация за територията на РИОСВ-Плевен (област Плевен и 

област Ловеч): 

- Област Плевен обхваща територия от 4 653 кв. км., което е 4.2 % от територията на 

страната. Земеделските земи на територията на Плевенска област са 325 322 ха, което е 

около 85 % от общата територия на областта, а горските територии са 85 970 ха. В 

Плевенска област най-разпространени са черноземните и алувиално-ливадните почви. 

По долините на реките и по брега на р. Дунав има ливадно-блатни почви.  

- Област Ловеч обхваща територия от 4 128 кв. км., което е 3.7 % от територията на 

страната. Земеделските земи на територията на Ловешка област са 171 100 ха, а 

горските територии са 158 100 ха, което е 40 % от територията на областта. Характерно 

за областта е, че близо 2/3 от общата площ е планинска, а останалата 1/3 е 

полупланинска и равнина. Почвите в областта са разнообразни. За старопланинската 

част са характерни типични кафяви горски и планинско-ливадни почви, също така  

сивите горски почви, а по долините на реките алувиално-ливадните почви. 

2. Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди 

По почвен мониторниг І-во ниво - широкомащабен мониторинг, броят на 

пунктовете на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен е 33. През 2011 година 

по указания на ИАОС - София, Регионалната лаборатория в гр. Плевен е извършила 

пробонабиране от 8 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 елемент - общ азот, общ 

фосфор, нитратен азот, органично вещество – общ въглерод и органичен въглерод, 

обемна плътност, както и тежки метали – Ph (H2O), гранулометричен състав, мед, цинк, 

олово, кадмий, никел, кобалт, хром, арсен, живак. След анализ на резултатите е видно, 

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.  

Съгласно чл. 5, ал. 7 от Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите 

всички заинтересувани лица или организации могат да получат информация от НСМП 

от Изпълнителния директор на ИАОС. 

 

3. Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост 

Поради настъпили промени в Закона за подземните богатства през 2011 г. 

цялостните и годишните проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка 

на подземни богатства не се съгласуват с министъра на околната среда и водите по 

отношение на изискванията за опазване на земните недра, рационалното използване на 

подземните богатства и мерките за опазване и възстановяване на околната среда. Така 

също е преустановен и текущия контрол на минни обекти по компонент Земни недра. 

Поради това РИОСВ не разполага с информация за нарушени и рекултивирани терени 

от добивната промишленост. Дейностите по търсене, проучване и добив на подземни 

богатства са в компетенциите на Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма. 

 

4. Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита /пестициди/ 

 На територията на РИОСВ- Плевен няма информация за замърсяване на почвите 

с разрешени продукти за растителна защита (ПРЗ) през 2011 г. По почвен мониторниг 

І-во ниво - широкомащабен мониторинг през 2011 година по указания на ИАОС - 

София, Регионалната лаборатория в гр. Плевен е извършила пробонабиране от 8 
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пункта, а изпитването на пробите е извършено  от РЛ - Русе. След анализ на 

резултатите е видно, че съдържанието на органохлорни пестициди е под максимално 

допустимите концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвата.  

На територията на РИОСВ – Плевен има 83 склада, съдържащи негодни и излезли 

от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ). През 2011 г. РИОСВ – Плевен е 

извършила проверки на площадките с Б-Б кубове, разположени в с. Буковлък, общ. 

Плевен, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия и в гр. Левски. След направени 

констатации и предписания своевременно са предприети мерки от община Плевен и 

община Долна Митрополия за отстраняване на проблемите и недопускане на 

замърсявана на почвите. Не е констатирано замърсяване на почвите около площадките. 

 

5. Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. 

нефтопродукти  

По почвен мониторниг І-во ниво - широкомащабен мониторинг през 2011 година 

по указания на ИАОС - София, Регионалната лаборатория в гр. Плевен е извършила 

пробонабиране от 8 пункта, а изпитването на пробите е извършено  от РЛ - Русе. След 

анализ на резултатите е видно, че съдържанието на устойчивите органични замърсител 

(полициклични ароматни въглеводороди и полихлорирани бифенили) е под 

максимално допустимите концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август 

за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата. През годината не са 

констатирани проблеми от такова естество. 

 

6. Ерозия на почвите 

Ерозията на почвата е  процес на разрушаване, пренасяне и отлагане на почвени 

частици чрез вятър, дъждовни и поливни води при протичане на естествени и/или 

антропогенни процеси. Загубата на почвен материал оказва съществено влияние върху 

функциите на почвата, както в мястото на проявлението на ерозията, така и върху 

прилежащите територии.   Ерозията води до намаляване на дълбочината на 

коренообитаемия слой, количеството на хранителните елементи и запасите на почвена 

влага; изчерпване на филтриращия и буферния капацитети на почвата; намаляване на 

съдържанието на почвено органично вещество; загуба на биоразнообразие; деградация 

на почвената структура - образуване на почвена кора и разпространение и акумулация 

на замърсители във водните течения. Природните и стопанските условия на 

територията на България създават предпоставки за разпространението на водна, 

ветрова и иригационна ерозия. Наред с природно обусловените фактори, степента на 

проявление на почвената ерозия зависи и от човешката дейност. Неправилната 

обработка на почвата, обезлесяването и горските пожари също са съществени фактори, 

оказващи влияние върху този процес. Провежданите мероприятия за борба с това 

вредно явление  са агротехнически, лесотехнически и хидротехнически. На територията 

на инспекцията няма сериозни проблеми по отношение на почвената ерозия.  

 

7. Засоляване и вкисляване на почвите 

На територията на РИОСВ – гр. Плевен не са констатирани проблеми относно 

засоляване и вкисляване на почвите. 

По почвен мониторниг ІІ-ро ниво – “Засоляване” са определени 3 пункта 

/полигона/, от които се извършва пробонабиране на подпочвени води и почви. През 

2011 година по указания на ИАОС - София, Регионалната лаборатория в гр. Плевен е 

извършила пробонабиране и от 3 – те  пункта и съответното изпитване на пробите. 

Пунктовете са в землищата на с. Брест, с. Загражден и с. Дъбован – всички в община 

Гулянци. След анализ на резултатите от изпитваното не е констатирано превишаване по 

показатели спрямо базовите показатели за 3 пункта. 
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По почвен мониторниг ІІ-ро ниво – “Вкисляване” са определени 5 пункта за 

наблюдение на територията на инспекцията - с. Ракита, с. Добревци, с. Горни Дъбник, 

с. Гривица и с. Велчeво, като периодичността е една, две и четири години. През 2011 г. 

са взети почвени проби от Регионалната лаборатория в гр. Плевен от пункта в с. 

Велчево съгласно указанията на ИАОС – София от 4 точки (Т1 до Т4) са отбрани 

почвени проби в две дълбочини 0-20 см и от 20-40 см. Анализира се киселинността на 

почвите (pH в KCl) и съдържанието на обменни йони. След анализ на резултатите от 

изпитваното не е констатирано превишаване по показатели спрямо базовите показатели 

за пункта. 

Резултатите от 2011 г. са представени в следната графика. 
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8. Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност 

(строителни, битови, промишлени и селскостопански отпадъци) 

През 2011 г. е извършен последващ контрол на терените на 30 броя закрити 

нерегламентирани сметища в землищата на населените места. 

По постъпили в РИОСВ три сигнала за нерегламентирано замърсяване с 

отпадъци са извършени проверки на място. Направени са предписания за почистване на 

откритите отпадъци, които са изпълнени.  

Съставен е Акт за УАН за нерегламентирано изхвърляне на инертни отпадъци в 

ЗМ “Кайлъка”. Предприети са мерки за недопускане повторно замърсяване с отпадъци. 

Направени са предписания до всички кметове на 19-те общини в областите 

Плевен и Ловеч относно почистването на локални замърсявания в землищата на 

общините, както и по сервитутите и терените до общинските пътища. 

Проведена е работна среща с кметовете на общини по въпроси, свързани със 

задълженията на кметовете, произтичащи от разпоредбите на чл. 16 и чл. 92 от ЗУО. 
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9 . Кратка обобщена оценка за състоянието на почвите на територията на РИОСВ  

 Като положителна страна на контролната дейност би могло да се изтъкне  

добрата координация между РИОСВ-Плевен и ОД “Земеделие” – Плевен и Ловеч. През 

2011 г. сме взели участие в 10 комисии по чл. 17, ал.1 т.1 от Закона за опазване на 

земеделските земи (ЗОЗЗ). По този начин превантивно са обхванати обектите, за които 

се е налагало промяна предназначението на земеделски земи и за които има издадени 

решения за преценяване необходимостта от ОВОС или по ДОВОС. Също така 

самостоятелно или съвместно с общините са извършвани проверки по сигнали и жалби 

и са предприети мерки за недопускане на замърсяване на почвите чрез даване на 

предписания и последващ контрол.  

 Почвите са национално богатство, ограничен, незаменим и практически 

невъзстановим природен ресурс и опазването им е приоритет и задължение на 

държавните и общинските органи, а също така и на всеки един от нас. Това може да се 

осъществи посредством прилагане на добри земеделски практики и повишаване 

информираността на обществото за екологичните и икономическите ползи, както и по 

отношение предприетите мерки за опазването на този компонент на околната среда. 

Грижата за опазването на земите и почвите е обща отговорност на всички, които 

живеят на планетата Земя. 

 

 

 


