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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

 

 През 2014 г. всички общини, задължени по Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, са изпълнявали предвидените мерки в  общинските програми за намаляване на 

нивата на замърсител фини прахови частици (ФПЧ10). 

 

 В резултат от проведените двустранни българо-румънски експертни срещи, през 

2014 г. няма случаи на наднормено трансгранично замърсяване на гр. Никопол с амоняк 

от химическия завод в гр. Турну Магуреле.
 

 Превишения на нормите за допустими емисии са установени само за 4,6 % от 

общия брой измерени през 2014 г. неподвижни източници.  

 

 Увеличена е електронната кореспонденция и ползването на предоставените в 

интернет-сайта на РИОСВ - Плевен голям брой примерни образци за улесняване 

докладването на операторите по наредбите към Закона за чистотата на атмосферния 

въздух и Закона за защита от шума н околната среда. 

 

 При всички обекти с проведени през 2014 г. измервания на шума в околната среда, 

граничните стойности са спазени. 
 

 

През 2014 г., във връзка със замърсяване на въздуха над допустимите норми, са 

изготвени общо 14 бр. преписки по процедури за санкции по чл. 69 от ЗООС (налагане, 

намаляване, спиране, възобновяване и др.).   

 

Основен проблем пред управлението на КАВ остава постигането на средно-

денонощната норма за нива на ФПЧ10 в гр. Плевен, Ловеч и Никопол. Предстои 

актуализация на общинските програми и плановете за действие. 

 

 През 2014 г. е нараснал както броят на превишенията на средноденонощната норма за 

ФПЧ10, така и средногодишната концентрация. Увеличен е броят на превишенията както през 

зимните, така и през летните месеци на 2014 г., в сравнение с тези за 2012 г. и 2013 г.  

Увеличеният брой превишения през неотоплителния сезон се дължи главно на провежданите 

мащабни и продължителни ремонтни работи в централна градска част, където се намират АИС 

- Плевен и АИС – Ловеч. 

 

 

ВОДИ 

 

 През 2014 г. голяма част от титулярите на разрешителни за заустване поддържат 

пречиствателните съоръжения за отпадъчни води в техническа изправност и постигат 

индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в тях. С това продължава 
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тенденцията за намаляване замърсяването с отпадъчни води и подобряване състоянието 

на повърхностните води във водните обекти.  

 

  Въведени са в експлоатация две пречиствателни станции за отпадъчни води 

(ПСОВ) от малки населени места в общини Кнежа и Ябланица. С това се изпълнява 

стратегическата цел за подобряване състоянието на повърхностните и подземни води 

чрез намаляване замърсяването с отпадъчни води. 

 

 През 2014 г. започнаха строителните работи по изпълнение на проектите: 

„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 

съществуваща водоснабдителна мрежа на гр. Белене“. Продължава строителството на 

обекти по проект: “Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежа гр. Червен бряг” и 

“Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Луковит”  

 

  Очертават се проблеми при експлоатацията на ПСОВ от малки населени места, във 

връзка с малките количества отпадъчни води, постъпващи на вход ПСОВ и липса на 

договор между община и ВиК оператор, който да осигурява нормален работен режим 

на съоръженията. 

  

 Част от емитерите на производствени отпадъчни води са с неефективно работещи  

пречиствателни съоръжения. Нуждаят от реконструкция и/или изграждане на нови 

съоръжения. 

 

   За заустване на отпадъчни води, превишаващи ИЕО определени в разрешителните 

за заустване, са наложени текущи санкции на 7 бр. обекти. На 3 бр. обекти са съставени 

АУАН относно нерегламентирано заустване на отпадъчни води във воден обект.  

 

ПОЧВИ  

 

 Все повече земеделските производители, които имат регистрирани животновъдни 

обекти осигуряват подходящи площадки или съоръжения за временно съхранение на 

пресния торов отпад съгласно правилата за добра земеделска практика (Нитратна 

директива), което гарантира до голяма степен опазването на почвите от замърсяване с 

пресен торов отпад; 

 Между РИОСВ – Плевен и Областна дирекция “Земеделие” в гр. Ловеч има добра 

координация. През 2014 г. е взето участие в 6 комисии по чл. 17, ал.1 т.4 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, ДОВОС или 

ЕО; 

 При проверките по сигнали сме получавали съдействието на общините, като сме 

извършвали съвместни проверки с цел постигане на положителни резултати по 

опазване на почвите; 

 Във връзка с констатирани нарушения относно не взети мерки за предотвратяване 

на вредни изменения, застрашаващи почвата, изразяващи се във физическа деградация 

– последици от изгаряне на стърнища, са съставени 5 акта за установяване на 

административни нарушения  по Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  
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 Одобрен е проект на МОСВ за “Екологосъобразно обезвреждане на негодни за 

употреба пестициди и други препарати за растителна защита” по Българо-швейцарската 

програма за сътрудничество, чрез който ще се разреши трайно необходимостта от 

тяхното правилно и еколосъобразно съхранение. Проблемът е, че до приключване на 

този проект негодните ПРЗ следва да се съхраняват правилно, но въпреки усилията на 

РИОСВ все още има и складове с неуточнената собственост. Това създава сериозни 

затруднения на експертите при даването на предписания за привеждането им в 

съответствие, както и налагането на принудителни и административно наказателни 

мерки.  
 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И КОНТРОЛ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ 

АВАРИИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 Не се констатира неизпълнения на задълженията за извършване на същински 

регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали. Производството 

и употребата на химичните вещества и смеси се осъществява по начин, който свежда до 

минимум значителните неблагоприятни ефекти върху здравето на човека и околната 

среда.  

  Повиши се познанието и отговорността на операторите по отношение на 

съхранението на опасни химикали. Налице е качествена промяна при организацията и 

начина на съхранение на опасните химикали, вследствие спазване на изискванията на 

наредбата за съхранение на опасни химични вещества и смеси.  

 Постигнато е превантивно ограничаване на възможностите за възникване на 

аварии с опасни химични вещества и предотвратяване на големи аварии; 

 В следствие на завишения контрол в обектите на територията на РИОСВ Плевен, 

които подлежат на контрол по ЗЗВВХВС и Глава 7, раздел I от ЗООС са предприети 

необходимите мерки за привеждането им в съответствие с действащото 

законодателство, в резултат на което през 2014 г. не са установени аварийни ситуации и 

замърсявания с опасни химични вещества;  

 Необходимо е добро сътрудничество и обмяна на информация между властите на 

национално ниво; 

 

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ 
 

 Законодателството по екологични щети не се прилага за дейностите по съхранение 

на  негодните ПРЗ. Налице са  проблеми със собствеността, с начина на съхранение и с 

правомощия на органите, в резултат на което може  до настъпи непосредствена заплаха 

за възникване на екологични щети. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 През 2014 г. продължиха строителните работи по изпълнението на проектите 

“Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците” в Регион Плевен и 

Регион Левски (Никопол). Съгласно сключените договори за строителство на обектите, 

строителните работи следва да завършат за Регион Плевен до 22.04.2015 г., а за Регион 

Левски (Никопол) до 22.08.2015 г. 
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 На териториите на Плевенска и Ловешка област в организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване са обхванати всички 233 населени места. Седемнадесет от общо 

деветнадесетте общини са със 100% обхват на сметосъбиране и сметоизвозване. 

 През 2014 г. отпадъците от негодни ПРЗ от два склада са предадени по договор за 

последващо третиране на фирми, притежаващи документи за дейности с отпадъци. 

Установена е собствеността на един склад за негодни ПРЗ. 

  На територията на РИОСВ - Плевен няма специализирани депа или стационарни 

инсталации за третиране на строителни отпадъци. 

 Наличие на нерегламентирани локални замърсявания в населените места, 

републиканската пътна мрежа и речните корита, причинителят на които е трудно 

откриваем; 

 Има складовете за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за 

растителна защита (ПРЗ) в недобро състояние с неизяснена собственост, което 

затруднява контрола и създава предпоставка за замърсяване на околната среда. 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 Предотвратено е провеждане на скално катерене в защитнена местност „Кайлъка“, 

в зона за опазване на биологичното разнообразие, за която съществува забрана, за 

такава дейност, наложена с Плана за управление на защитената територия. След 

предписание на РИОСВ – Плевен собственикът на имота е премахнал металните 

клинове от скалата, използвани за осъществяване на гореописаната дейност. 

 

 Оказана е помощ на екземпляри от защитени видове птици – Керкенез, Обикновен 

и Белоопашат мишелов, Домашна кукумявка, Горска улулица, Чухал, Бял и Черен 

щъркел, Къдроглав пеликан, открити в безпомощно състояние. В зависимост от 

състоянието им птиците са изпратени в Спасителния център за диви животни в гр. 

Стара Загора, в зоопарк – Ловеч или са пуснати на свобода. 

 

 Режимът, определен със заповедта за обявяване на природна забележителност 

"Карлуковски карстов комплекс" – с. Карлуково през 1962 г., затруднява провеждането 

на процедурите по съгласуване/несъгласуване по §7 от Закона за защитените територии 

на снимачна дейност, скално катерене и бънджи-скокове в пещера Проходна (част от 

природната забележителност). 

 

 Не бяха завършени процедурите за обявяване на вековни дървета – летен дъб в с. 

Драгана, обл. Ловеч за защитени, поради несъгласие на собствениците на имоти, в 

които се намират вековните дървета. 

 

 Невъзможен контрол от РИОСВ - Плевен при провеждане на сечи в имоти под 20 

дка, попадащи в защитени зони, когато сечта се провежда по §78 от Закона за горите 

(съгласно §78 собственици на имоти под 20 дка могат да провеждат сечи без изготвяне 

на план, следователно и без съгласуване по реда на Наредбата за ОС). 


