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II.2. ВОДИ 

 

1. Кратко описание на основните приоритети при извършване на 

контролната дейност през годината.  

При осъществяване на контролната дейност по опазване на водите през 2015 г. е 

проведен контрол по изпълнение на условията в издадените разрешителни за заустване на 

отпадъчни води, изпълнение на условията в комплексните разрешителни, издадени по 

реда на ЗООС. Проверена е техническата и експлоатационна изправност на 

пречиствателните съоръжения за производствени отпадъчни води и селищните ПСОВ. 

Извършени са 165 проверки на водни обекти, обекти формиращи отпадъчни води и 

площадки за дейности с отпадъци. Проверените обекти, източници на отпадъчни води са 

104 броя. От направените проверки, 106 броя са планови, 59 броя са извънредни. 

Извънредните проверки са във връзка с постъпили сигнали – 14 броя, постъпили жалби – 

1 брой, последващ контрол – 14 броя, по друга причина – 24 броя, писма на МОСВ, ИАОС 

и др. - 6 броя. Експертите са участвали в 20 бр. проверки на инсталации с комплексно 

разрешително и в 47 комплексни проверки по контролната дейност, от които 36 планови и 

11 извънредни проверки.  

Контролът на обектите, които формират отпадъчни води и заустват в повърхностни 

водни обекти се извършва по поречия. През периода са направени 165 проверки, които по 

поречия са разпределени както следва: поречие Вит – 61 броя, поречие Осъм – 60 броя, 

поречие Искър – 33 броя, поречие Дунав – 4 броя, поречие Видима – 7 броя. 

Основни приоритети при извършване на контролната дейност през 2015 г. са: 

- контрол на обектите, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни 

вещества, общи и специфични замърсители по списък, утвърден със Заповед № РД-

930/05.12.2014 г. на Министъра на околната среда и водите. Съвместно с Регионална 

лаборатория – Плевен е проведен контролен мониторинг на отпадъчни води от 28 броя 

емитери. При контролния мониторинг не са установени наднормени концентрации на 

приоритетни и приоритетно опасни вещества в отпадъчните води. Констатирани са 

превишения на индивидуалните емисионни ограничения по показатели общ азот за ПСОВ 

Кнежа и единични отклонения по БПК5 и неразтворени вещества за ПСОВ Троян. 

Протоколите от контролната дейност и проведените изпитвания са въведени в 

Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.  

- проверка на постъпили жалби и сигнали, свързани с аварийни изпускания на 

отпадъчни води и замърсяване на повърхностни води. 

 

2. Опазване на повърхностните води 

2.1. Кратка информация за водните обекти на територията на РИОСВ Плевен, 

пунктове за мониторинг, състояние на повърхностните води по поречия по отношение 

на замърсяване 

На територията на РИОСВ Плевен са поречия Вит, Осъм, части от р. Искър, р. 

Янтра и р.Дунав. Съгласно Закона за водите, басейновите дирекции изработват и 

предлагат за утвърждаване програми за мониторинг.  

През 2015 г. БДДР Плевен е изпълнявала следните програми за мониторинг: 

 Национална програма за мониторинг на повърхностните и подземни води, 

съгласно Заповед № РД-182/26.02.2013 г. на Министъра на околната среда и видите.  

 Актуализирана програма за контролен мониторинг на повърхностни води 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване, в която са включени 95 пункта за 

мониторинг на речни водохващания и язовири. Анализираните показатели и честотата на 

пробовземане са планирани, съгласно изискванията на Наредба № 12/18.06.2002 г. На 
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територията на РИОСВ Плевен се провежда мониторинг на 13 бр. речни водохващания, 

водите  на които са предназначени за питейно-битови нужди на населението. 

 Собствен мониторинг на повърхностни води, съгласно условията на 

комплексни разрешителни, разрешителни за водовземане и заустване.  

През 2015 г. в рамките на първия ПУРБ (план за управление на речните басейни) е 

извършена оценка на състоянието на повърхностните водни тела. В изпълнение 

изискванията на Закона за водите за характеризиране, анализ и оценка на екологичното 

състояние на повърхностните водни тела са приложени изискванията на Наредба Н-4 за 

характеризиране на повърхностните води. Оценката на химичното състояние е извършено 

на база определените СКОС (стандарти за качество на околната среда) за повърхностни 

води, съгласно Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни 

вещества и някои други замърсители.   

В рамките на първия ПУРБ са преразгледани и променени границите на 

повърхностните водни тела. По тази причина не всички водни тела от поречие Вит, Осъм 

и Янтра на територията на РИОСВ Плевен са в „старите“ си граници. Промяната може да 

се види в Раздел 1 на ПУРБ 2016-2021 г.  

Пробовземането и анализа на водните проби за физикохимичен и химичен 

мониторинг в района на РИОСВ Плевен се провежда по утвърден график от РЛ Плевен. 

Пробовземането и анализа на биологичните елементи за качество, като част от 

хидробиологичния мониторинг, се извършва от РЛ Монтана и РЛ Велико Търново. 

За оценка физикохимичните показатели са ползвани определените референтни 

стойности съгл.Приложение 6 от Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води 

за отлично, добро и умерено състояние на показателите, съобразени с типологията на 

тялото в което лежи пункта. За оценка на специфичните замърсители е ползвано 

Приложение 7 от същия нормативен документ. Оценката на приоритетните вещества е 

извършена на основание Наредба за стандарти за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители. Когато СГС (средно годишната 

стойност) от резултатите на измерените приоритетни вещества в едно повърхностно водно 

тяло/пункт постигне съответствие със стандартите за качество на околната среда, 

установени в Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни 

вещества и някои други замърсители, същото  се оценява в добро химично състояние. В 

противен случай водното тяло се регистрира като непостигащо добро химично състояние.  

За оценка биологичните елементи на качество са ползвани определените гранични  

стойности (Приложение 6 от горецитираната Наредба) за отлично, добро, умерено, лошо  

и много лошо състояние на показателите, съобразени с типологията на тялото в което 

лежи пункта.  

 

Оценка по биологични елементи за качество. 

Оценката на качеството на водите, според биологичните елементи за качество 

(БЕК) е направена съгласно Заповед № 591/26.07.2012 г. на Министъра на околната среда 

и водите, с която са утвърдени методиките за хидробиологичен мониторинг и Наредба № 

Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (Приложение № 6 към чл. 

12, ал. 4), в която се намират класификационните системи за оценка според отделните 

биологични елементи за качество (макрозообентос, макрофити, фитобентос, 

фитопланктон и риби). Оценката е типово специфична – границите на класовете между 

отделните състояния (отлично, добро, умерено, лошо и много лошо) са съобразени с типа 

на водното тяло. Оценката за категория езера/язовири по БЕК е с ниска степен на 

достоверност, тъй като наличните данни са недостатъчни за цялостна оценка по пунктове.  

 През 2015 г. за категория реки са анализирани биологичните елементи за качество 

макрозообентос, макрофити и фитобентос, а за категория езера/язовири - показателя 

хлорофил а. За 2015 г. пунктовете за хидробиологичен мониторинг са: в поречие Искър - 9 
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пункта за реки, в поречие Вит – 9 пункта за реки и 3 пункта за езера/язовири, поречие 

Осъм – 9 пункта за реки, поречие Янтра – 2 пункта за реки. 

 

 Поречие Искър  

Пунктът на р. Искър при с. Гиген е в умерено състояние, този при с. Ореховица - в 

добро състояние. Пунктовете на р. Искър при с. Чомаковци и р.Гостиля преди вливане в 

Искър са в умерено състояние. На р.Златна Панега са разположени два пункта – при 

извора и преди вливането в р. Искър. Пунктът при извора е в добро състояние, а този на 

устието е в умерено състояние. 

 

Поречие Вит 
Пунктът на р. Вит при гр. Гулянци е в лошо състояние, въпреки че по БЕК – при 

макрозообентоса се наблюдава подобряване на състоянието в сравнение с предходни 

години. Състоянието на р. Тученица e лошо, на р. Каменка – умерено. Пунктът на р.Вит, 

след с.Ясен е в лошо състояние, а след с. Садовец – умерено. Пунктовете на р. Вит, след 

Тетевен и на р.Черни Вит, след с.Дивчовото са в добро състояние, на р.Бели Вит, преди 

с.Рибарица и на р. Костина са в отлично състояние. 

Състоянието на яз. Горни Дъбник и яз. Сопот е добро, а на яз. Телиш – лошо. 

 

Поречие Осъм 

Река Осъм от пункта след гр.Троян до пункта при с.Черковица е в умерено 

състояние. Състоянието на притоците на р.Осъм - р. Шаварна и р. Ломя (при устия) е 

умерено, на р. Маарата при с. Крушуна - добро, на р.Черни Осъм, при речно водохващане 

Бента - отлично. 

 

Поречие Янтра 

Състоянието на р. Видима, след с.Велчово е добро, пунктът на речно водохващане 

на р.Лява Видима е в отлично състояние, каквото е било и в предходната година. 

 

Оценка по основни физикохимични показатели, специфични замърсители и 

приоритетни вещества 

През 2015 г. е направена оценка (по пунктове за мониторинг и нови водни тела) на  

основание Приложения № 6 и №7 от Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на 

повърхностните води. Оценката на химичното състояние е направена чрез сравнителен 

анализ на СКОС и измерените осреднени стойности на показателите по Приложение №1 

от  Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои 

други замърсители. Целта е адаптиране на оценките за екологичното и химично състояние 

на повърхностните водни тела за финалния вариант на ПУРБ, след обработка данните от 

мониторинга за 2015 г. При оценката са ползвани протоколите от изпитване, предоставени 

от РЛ Плевен и електронната база данни от 2014 г. на ИАОС - Информационна система за 

физикохимична характеристика на качеството на повърхностните води „Обмен на данните 

от мониторинга на водите, извършван в системата на МОСВ“.  

 

Поречие Дунав 

На територията на РИОСВ Плевен е разположен един пункт за моноторинг на 

р.Дунав - при с.Байкал. Той попада в  транснацонална мониторингова мрежа (TNMN) за р. 

Дунав, към Международна комисия за опазване на р.Дунав (МКОРД). 

Поради факта, че за Р България все още не е разработена класификационна система 

за тип R6 - Големи реки, в който тип попада  р.Дунав в долното си течение, осреднените 

средногодишни стойности на анализираните показатели са сравнявани с референтните 

стойности за тип R7 - големи дунавски притоци. 
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За 2015 г.  в пункта при с.Байкал, качеството на водата в реката е в отлично или 

добро състояние по основни физикохимични показатели, съгласно СКОС на големите 

дунавски притоци. Към момента не е приключила обществената поръчка, от която се 

очакват предложения за референтни стойности за БЕК и подкрепящите физикохимични 

елементи за качество на този тип реки. 

От групата на специфичните замърсители не се наблюдават превишения на СГС, 

но при анализа на полихлорираните бифенили (PCB) продължава да се работи в матрица 

вода и получените резултати са нерелевантни. 

Целият пакет приоритетни вещества (ПВ), включени в TNMN програмите и 

националните програми за пунктовете на р.Дунав, се анализират с честота 12 пъти 

годишно. В ползваните методики за анализ на приоритетните вещества в последната 

година се наблюдава снижаване границата на количествено определяне, както и 

внедряване анализ на два пестицида от групата на ПВ - диурон и изпротурон. Поради 

спазване изискванията на Рамковата Директива за водата и Директива 2013/39/ЕК за ПВ 

липсата на някои от анализите на ПВ и не релевантните данни не дават възможност да се 

оцени р. Дунав в добро химично състояние, въпреки че няма резултати над СКОС или над 

МДС на СКОС.  

За река Дунав не се работят биологичните елементи за качество. Не се пробовземат 

и не се анализират поради липса на методики и референтни стойности за оценка. 

 

Поречие Искър 

На територията на РИОСВ Плевен се наблюдават следните пунктове в поречие 

Искър: 

 р.Искър при с.Гиген, преди вливане в р.Дунав,  

 р.Искър при с.Оряховица  

 р.Искър при с.Чомаковци, на моста  

 р.Искър при с.Реселец 

 р.Златна Панега при гр.Червен бряг, преди вливане в р.Искър 

 р.Златна Панега, при извор 

 р.Гостиля, преди вливане в р.Искър 

На устието на р. Искър, в пункта при Гиген и при с. Оряховица, (включен в 

мрежата на ТНММ на р. Дунав) не са измерени стойности над референтните за добро 

състояние по физикохимични показатели. Изключение правят единични наднормени 

концентрации по азот нитратен, общ азот и БПК5. Няма замърсяване с химични елементи, 

органични индустриални вещества и специфични замърсители. Няма измерени високи 

концентрации, над МДС на приоритетни вещества - тежки метали, пестициди и органични 

разтворители. 

На р.Златна Панега, приток на р.Искър, са разположени 2 пункта за мониторинг. 

При извора, реката е тип R15 - карстови реки, пункта е референтен. По всички показатели 

в пункт р.Златна Панега, при карстов извор водата отговаря на референтните стойности за 

отлично и добро състояние. Отклонение има само по показателя общ азот, който е с 

концентрация над 1,5 мg/l (СГС 1,9 мg/l).  

Пунктът на р. Златна Панега при гр.Червен бряг, преди вливане в р.Искър е в 

близост до заустването на отпадъчни води след ПСОВ Червен бряг (станцията е приета в 

края на 2015 г.). Наблюдават се превишения по показателите общ азот и БПК5, които са 

над стойностите за добро състояние и са показател за наличие на биогенни замърсители. 

Анализът на резултатите от мониторинга на р.Гостиля (ляв приток на р. Искър) 

потвърждава информацията за натовареност с биогенни вещества от органичен произход. 

Измерени са високи концентрации на азот нитратен, общ азот, ортофосфати (като Р - 

PO4), БПК5 и високи стойности по електропроводимост 1064 µS/cm, при референта 

стойност за умерено състояние 750 µS/cm. Предполагаемата причина е неспазване на 
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добрите земеделски практики в района. В р.Гостиля заустват отпадъчните води от ПСОВ 

Кнежа, с установени наднормени стойности по показателя общ азот. Река Гостиля, в 

границите на новите водни тела, остава като самостоятелно водно тяло и оценката за 

екологичното му състояние за проекта на ПУРБ 2016 – 2021 г. е умерено. 

 

Поречие Вит 

В поречие Вит са разположени 12 мониторингови пункта на течащи повърхностни 

води и 3 на стоящи води - язовирите Горни Дъбник, Сопот и Телиш. 

Традиционно р. Вит е с добри качествени физикохимични характеристики. 

Анализът на резултатите от проведения мониторинг показва натоварване с азотни 

съединения по основното поречие на реката, от устие до пункта при гр. Тетевен. Измерени 

са високи концентрации на нитратен азот, общ азот и БПК5. Не са установени 

замърсявания с пестициди, метали и органични замърсители. 

Най - натоварен приток на р. Вит е р. Тученица. Няма промяна в състоянието на 

водното тяло в сравнение с миналогодишния анализ. Река Тученица е замърсена в 

участъка след индустриалната част на гр.Плевен и с.Опанец. Предполагаема причина са 

нерегламентирани зауствания на непречистени отпадъчни води в реката. Установени са 

превишения по показателите азот амониев, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, 

ортофосфати, общ фосфор и БПК5. Няма доказателства за натоварване със специфични и 

приоритетни вещества. Река Тученица и в новите граници на водните тела, остава 

самостоятелно водното тяло, което е в лошо екологично състояние според актуализирания  

ПУРБ.   

Река Каменка от извор до вливане в р. Вит, включително притоците - р. Катунецка, 

р.Елешница, р. Сопотска и р.Батънска образуват водно тяло  в старите граници. Пункта на 

р.Каменка е определен като референтен пункт за тип R4. В последната година са измерени 

концентрации, извън добро състояние само за общ азот. Предполагаемата причината са 

нерегламентирани зауствания на непречистени отпадъчни води в реката и натоварване със 

замърсители от органичен произход. Водното тяло е оценено в умерено екологично 

състояние, което се запазва и в проекта на ПУРБ.  

Пунктовете на р.Вит, над гр.Тетевен в голямата си част са референтни 

 река Бели Вит след гр.Тетевен – рефрентен пункт за тип R2 ,  

 Водохващане Болованджика над с.Рибарица – референтен пункт за тип R2, 

за вода за пиене в защитени територии 

 р. Черни Вит, пункт след с.Дивчовото  

 р. Костина - над Кървавото кладенче, референтен пункт за ХБМ за тип R2 

Резултатите от анализа на мониторинга за 2015 г. сочат добър кислороден режим, 

ниска електропроводимост, ниско съдържание на азотни съединения, общ азот, фосфати и 

общ фосфор. Те отговарят на изискванията на Наредба Н-4 за отлично и добро състояние. 

Единственото отклонение е установено в пунктовете на р. Бели Вит над с. Рибарица и р. 

Черни Вит след с.Дивчовото, където общия азот надвишава референтната стойност за 

умерено екологично състояние. 

Язовирите в поречието нямат промяна на екологичното състояние за 2015 г. в 

сравнение с това определено в проекта за ПУРБ 2016 - 2021 г. 

 

Поречие Осъм 

На основното поречие на р. Осъм са разположени 5 мониторингови пункта, които 

дават информация за качеството на водата в реката. За 2015 г. пунктовете са същите както 

в периода на първия ПУРБ, поради факта че се изпълнява същата програма за мониторинг. 

Пунктовете са следните:  

 при с. Черковица, на устие преди вливане в р. Дунав 

 след  с. Обнова  
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 след гр.Левски 

 след гр.Ловеч  

 след гр.Троян.  

Мониторингови пунктове на  притоците на р.Осъм са :  

 р. Ломя, след с.Варана 

 р. Шаварна, ляв приток на р.Осъм 

 р. Маарата, при с.Крушуна - карстови извори 

 р.Берница,  преди вливане в р.Осъм 

 р. Пордимска бара, при с.Обнова 

По основното поречие на р.Осъм се наблюдават натоварвания по БПК5, нитратен 

азот и общ азот. Измерените стойности са най-високи в средното течение на реката, в 

пунктовете при с. Обнова, гр. Левски и гр.Ловеч. Най - ниско съдържание на общ азот е 

измерено в пункта след  гр. Троян.  

Река Ломя е самостоятелно водно тяло и измерените стойности на физикохимични 

показатели за 2015 г., са в същия порядък, както за периода на първия ПУРБ. Високи 

стойности на електропроводимост, нитратен азот, общ азот и БПК5 са основание за оценка 

умерено екологично състояние на водното тяло. Резултатите от проведения мониторинг 

потвърждават оценката на състоянието за 2015 г. 

Пунктовете на реките Шаварна, Берница и Пордимска бара показват натоварване с 

органични замърсители и биогенни вещества. 

През 2015 г., за поречие р.Осъм, не са измерени концентрации над СГС на СКОС 

на специфични замърсители - метали, пестициди или органични разтворители, съгласно 

Приложение 7 на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води. 

Речното водохващане на р. Черни Осъм - Бента е избран за представителен пункт в 

групата пунктове тип R2 за анализ на физикохимични показатели, специфични 

замърсители и приоритетни вещества при прилагане подхода на групиране на водните 

тела за целите на мониторинга. Измерените стойности на физикохимичните показатели за 

2015 година потвърждават оценката за отлично екологично състояние и добро химично 

състояние. 

Пункта на р. Маарата при с.Крушуна - карстови извори е референтен за  тип R15. В 

последните години в този пункт се наблюдава единствено превишение на стойностите за 

добро състояние на показателя нитратен азот. Предполагаемото замърсяване е вследствие 

на нерегламентирани зауствания на отпадъчни води в реката. 

 

Поречие Янтра 

Река Видима, поречие Янтра е на територията на РИОСВ Плевен. Наблюдават 

следните пунктове за мониторинг: 

 Речно водохващане  р. Лява Видима, над ВЕЦ Видима 

 р.Видима, при мост преди с. Велчево/Гумущник  

 р. Видима, преди вливане в р. Росица 

Водата от речно водохващане р. Лява Видима, след проведения мониторинг през 

2015 г., е категоризирана в категория А1, съгласно изискванията на Приложение 1 от 

Наредба № 12/18.06.2002г. за качествените изисквания за повърхностни води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване.  

През 2015 г. на пункта на р.Видима, преди вливане в р.Росица са измерени високи 

концентрации по общ фосфор. В периода 2011 – 2014 г. са регистрирани и други 

замърсявания по показателите общ азот и ортофосфати (като Р), със стойности над 

референтните за добро състояние. Оценката на екологичното състояние е добро. 

Състоянието на р.Видима, на пункт при мост преди с. Велчево/Гумущник по 

отношение на физикохимичните и специфични замърсители е много добро, с изключение 

на еднократно измерена наднормена стойност на общ азот. На пункта, както и в тялото на 
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реката, преди заустване в р.Росица не е планирано и не се пробовземат приоритетни 

вещества. На основание експертна оценка в следващата програма за мониторинг на 

повърхностни водни тела на р.Видима е планиран мониторинг на пестициди от групата на 

ПВ, с цел определяне на химичното състояние.  

Голяма част от водосбора на р.Вит, р.Осъм и участъка от поречие Искър на 

територията на РИОСВ Плевен попадат в нитратно уязвимата зона, съгласно Заповед  

№РД-146/25.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на водите, 

които са замърсени, застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и 

уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници.  

Водосбора на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра са разположени  в чувствителна 

зона, определена със Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и 

водите. 

Докладът за изпълнение Програмата за мониторинг на повърхностни води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване и категоризация на речните 

водохващания и язовири за 2015 г., категоризацията за 2015 г. и Програма за мониторинг 

за 2016 г. на повърхностни води в защитени територии заедно с Приложение 5 към 

Наредба 12/2002 г. могат да се видят на  страницата на БДДР Плевен. 

Резултатите от предварителната оценка на екологичното и химичното 

състояние на повърхностните водни тела за периода 2010 - 2014 г. е общодостъпна на 

интернет страницата на БДДР. В публикувания проект за ПУРБ 2016 – 2021 г., Раздел 4 

„Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и 

зоните за защита, може да се видят на http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-

vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn/aktualizaciia-na-purb/purb-2016-2021-v-

dunavski-rayon/ 

Анализът на резултатите от мониторинга на водата за 2015г. ще бъдат взети  

предвид при окончателната оценка на състоянието на повърхностните водни тела, 

която ще бъде публикувана във финалния вариант на ПУРБ 2016-2021г. 

 

2.2. Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води в 

т.число: 

2.2.1 Селищни канализационни системи с изградени ПСОВ (пречиствателни 

станции за отпадъчни води): На територията, контролирана от РИОСВ Плевен, работят 

шестнадесет селищни ПСОВ, от които 7 броя ПСОВ от големи населени места - ПСОВ 

Плевен, ПСОВ Ловеч, ПСОВ Троян, ПСОВ Кнежа, ПСОВ Луковит, ПСОВ Червен бряг и 

ПСОВ Белене. Пречиствателните станции на Луковит, Червен бряг и Белене са въведени в 

експлоатация през 2015 г.  

Отпадъчните води на гр.Плевен и промишлената зона на гр.Долна Митрополия 

постъпват за пречистване в ПСОВ, разположена в землището на с.Божурица. Станцията е 

с механично и биологично стъпало. Съоръженията от биологичното стъпало са в лошо 

техническо състояние. На площадката на ПСОВ няма съоръжения за отстраняване на 

биогенни елементи и резервоар дъждовни води. През периода не са извършвани СМР по 

проект за реконструкция на съществуващата пречиствателна станция. При проведения 

собствен мониторинг на отпадъчни води през периода са констатирани единични 

отклонения по общ N и общ P. Срокът за достигане на  ИЕО на изход ПСОВ е 31.12.2015г. 

Канализационната система на гр.Плевен е от смесен тип. Поради малките диаметри на 

канализацията в централната част на населеното място, през отливните канали на част от 

дъждопреливниците се изливат отпадъчни води в р. Тученица. Това е една от основните 

причини за лошия статус на реката.   

ПСОВ Ловеч е с механично и биологично стъпало. Има съоръжение за третиране 

на фосфорната замърсеност, което е въведено в експлоатация през 2015 г. Изпълнено е по 

проект, финансиран по ОП „Околна среда 2007 г.- 2013 г.“ През периода не са 

констатирани превишения на ИЕО по изпитваните показатели.  

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/ocenka-na-sustoianieto/povurhnostni-vodi/Katrgorizacia_Prmon_2016_f.pdf
http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/ocenka-na-sustoianieto/povurhnostni-vodi/Katrgorizacia_Prmon_2016_f.pdf
http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/ocenka-na-sustoianieto/povurhnostni-vodi/Katrgorizacia_Prmon_2016_f.pdf
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn/aktualizaciia-na-purb/purb-2016-2021-v-dunavski-rayon/
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn/aktualizaciia-na-purb/purb-2016-2021-v-dunavski-rayon/
http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn/aktualizaciia-na-purb/purb-2016-2021-v-dunavski-rayon/
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ПСОВ Троян е с механично и биологично стъпало. Отстранява се азот и фосфор от 

отпадъчните води. Съоръженията на ПСОВ Троян се поддържат в изправност. През 2015г. 

завършиха строителните работи по Интегриран проект за водния цикъл на гр.Троян. По 

време на изпълнението му са констатирани единични отклонения от ИЕО по БПК5 и 

неразтворени вещества.  

Канализационна мрежа с локално пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни 

води от централната част на гр.Априлци се експлоатира от ВиК АД гр.Ловеч по договор с 

Община Априлци. Пречиствателното съоръжение се поддържа в техническа изправност. 

Представят се протоколи от собствен мониторинг на отпадъчни води. Не са установени 

отклонения от нормите по изпитваните показатели.  

ПСОВ Ябланица е с механично и биологично стъпало. На площадката на станцията 

има съоръжения за обезводняване на генерираната утайка. Община Ябланица представя  

протоколи от собствен мониторинг на отпадъчни води на вход и изход ПСОВ. Не са 

установени наднормени стойности по изпитваните показатели. 

ПСОВ Кнежа е въведена в експлоатация в края на 2014 г. Станцията включва 

съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчните води. На площадката 

има съоръжения за обезводняване на генерираната утайка. Канализационната система на 

населеното място е изградена частично. В края на 2015 г. е предадена за експлоатация на 

„Аспарухов вал“ ЕООД гр.Кнежа. При проведения контролен и собствен мониторинг на 

отпадъчни води на изход ПСОВ са установени отклонения от ИЕО по показателя общ 

азот. Кметът на община Кнежа е представил в РИОСВ Плевен информация за обследване 

на канализационната система на гр.Кнежа и установените проблеми по изпълнение на 

някои от колекторите. Предстоят действия на общината за уведомяване на фирмата 

изпълнител и извършване на ремонтни работи по компрометираните участъци. 

ПСОВ с.Гложене е с механично и биологично стъпало. Няма съоръжения за 

обезводняване на генерираната утайка. През 2015 г. обектът е проверяван по плана за 

контролната дейност на РИОСВ Плевен и по писмо на МОСВ във връзка с постъпил 

сигнал. При проверка по сигнала е установено, че пречиствателната станция не работи. 

Дадено е предписание на Община Тетевен да се възстанови изправността на ПСОВ 

с.Гложене. Предписанието не е изпълнено в срок, за което е съставен АУАН на кмета на 

Община Тетевен. След повторно предписание, работата на станцията е възстановена.  

ПСОВ с.Шипково е със съоръжения за механично и биологично пречистване на 

отпадъчни води от населеното място и обезводняване на генерираната утайка. При 

планова проверка на обекта не са установени нарушения на условия от разрешителното за 

заустване. Титулярът на разрешителното провежда собствен мониторинг на отпадъчни 

води. Не са установени отклонения от ИЕО по изпитваните показатели. Община Троян 

няма договор с ВиК оператор за експлоатация на ПСОВ Шипково. 

Община Луковит е титуляр на разрешителни за заустване на отпадъчни води от 

Канализационна система с ПСОВ с.Тодоричене, Канализационна система с ПСОВ 

с.Петревене, Канализационна система с ПСОВ с.Румянцево и Канализационна система с 

ПСОВ с.Торос. При направените проверки през периода е установено, че съоръженията  

работят и са технически изправни. Община Луковит не е провела мониторинг и не е 

представила в РИОСВ Плевен протоколи от изпитване на отпадъчни води от обектите,  за 

което са съставени 4 бр. АУАН на титуляра на разрешителното. Община Луковит няма 

договор с ВиК оператор за експлоатация на тези пречиствателни станции. 

През 2015 г. са въведени в експлоатация пречиствателните станции на гр.Луковит, 

гр.Червен бряг, гр.Белене и с.Глогово, общ.Тетевен. 

ПСОВ Луковит е с механично и биологично стъпало, има съоръжения за 

обезводняване на генерираната утайка. За обекта има разрешение за ползване на ДНСК от 

м.май 2015 г. Проведен е контролен мониторинг на отпадъчни води от канализацията на 

гр.Луковит, преди въвеждане на пречиствателната станция в експлоатация. В РИОСВ 

Плевен са представени протоколи от проведен собствен мониторинг на отпадъчни води на 



 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2015 г.                                                                  стр.  II. 2.  9 

вход и изход ПСОВ за м.юни и м.юли. Не са установени отклонения от ИЕО по 

изпитваните показатели. Община Луковит няма договор с ВиК оператор за експлоатация 

на пречиствателната станция. 

За строежи ПСОВ Червен бряг, ПСОВ Белене и ПСОВ с.Глогово, общ.Тетевен са 

назначени ДПК през м.декември 2015 г., в които са участвали представители на РИОСВ 

Плевен. Предприети са действия от общините за издаване на разрешителни за заустване 

на отпадъчни води от канализационните системи на тези населени места в повърхностни 

води.  

2.2.2 Селищни канализационни системи без ПСОВ на населени места с население 

над 10000 е.ж. - гр.Левски. 

Канализационната система на гр.Левски е смесена, със степен на изграденост 79%. 

Отпадъчните води от населеното място заустват в р.Осъм. Община Левски има проект за 

“Изграждане на ПСОВ и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Левски”.  

2.2.3 Селищни канализационни системи без ПСОВ на населени места с население 

между 2000 и 10000 е.ж. -  гр.Тетевен, гр.Летница, гр.Угърчин. 

Канализационната система на гр.Тетевен е изградена частично. Отделните 

канализационни клонове заустват в р. Бели Вит. Община Тетевен има инвестиционен 

проект: “Изграждане на ПСОВ Тетевен, довеждащ колектор до ПСОВ, нова 

канализационна мрежа и подмяна на част от водопроводната мрежа на гр.Тетевен”. Не е 

осигурено финансиране за реализация на проекта. 

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”.  

2.2.4. 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 са 

както следва: През периода ефективно работилите пречиствателни съоръжения за 

отпадъчни води по поречия са: поречие Вит – 11 броя, поречие Осъм – 17 броя, поречие 

Искър – 6 броя, р.Видима – 2 броя. Обектите, източници на отпадъчни води, които са без 

пречиствателни съоръжения или имат съоръжения, които не работят ефективно са: 

2.2.5. 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 

“Астарта” ООД гр.Плевен, стопанисва цех за преработка на зеленчуци с.Бохот, 

който работи сезонно. На площадката на обекта има утаител, с които не се постигат ИЕО. 

През 2015 г. са установени превишения на ИЕО по показателите неразтворени вещества, 

БПК5 и ХПК, за което на дружеството е наложена текуща санкция по чл.69 от ЗООС. 

Същата е спряна, поради спиране на производствената дейност. 

“Кондов Екопродукция” ЕООД гр.София, стопанисва предприятие за производство 

на млечни продукти в с. Старо село. За констатирани превишения на ИЕО по показателите 

неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот и общ фосфор през отчетния период на 

дружеството е наложена текуща санкция по чл.69 от ЗООС. Към края на 2015 г. санкцията 

е намалена, поради намаляване на замърсяването. Размерът и е изчислен за показателите 

БПК5, ХПК и общ фосфор, по които са установени наднормени стойности.  

“Екобалкан” ООД гр.София, стопанисва предприятие за производство на млечни 

продукти гр.Тетевен. През периода е отменена текущата санкция на дружеството поради 
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намален капацитет и установено съответствие на изпитваните показатели с нормите от 

разрешителното за заустване. 

Поречие Осъм 

“Матев млекопродукт” ЕООД гр.Ловеч, стопанисва предприятие за производство 

на млечни продукти в с. Горан. На площадката има изградени съоръжения за механично 

пречистване на отпадъчни води. За констатирани наднормени стойности по показателите 

неразтворени вещества, БПК5 и ХПК през м. март 2015 г. на дружеството е наложена 

текуща санкция по чл.69 от ЗООС. Санкцията е спряна през м.юли, поради спиране на 

замърсяването. 

“Авис” ЕООД с. Йоглав, стопанисва предприятие за клане на птици в с.Йоглав. На 

площадката има пречиствателна станция за отпадъчни води, в която постъпват отпадъчни 

води от Кланица с.Йоглав и Птицеферма с.Умаревци. За превишения на нормите по общ 

азот, дружеството има текуща санкция. Санкцията е отменена през м.юли 2015 г., поради 

привеждане на заустваните отпадъчни води в съответствие с нормите. 

“Литекс моторс” АД гр.Ловеч, стопанисва завод за производство на автомобили в 

с.Баховица. На площадката има пречиствателна станция за битови отпадъчни води. На 

дружеството е наложена текуща санкция за констатирани превишения на ИЕО по 

показателите БПК5 и ХПК.  

Поречие Видима 

“Софарма” АД София, стопанисва фармацевтичен завод с.Врабево, общ. Троян. 

Отпадъчните води от обекта постъпват за пречистване в ПСОВ, изградена в съседен имот. 

През периода са установени превишения на ИЕО по показателите неразтворени вещества, 

БПК5 и  нефтопродукти, за което на дружеството е наложена текуща санкция по чл.69 от 

ЗООС.  

През отчетния период са постъпили 15 бр. жалби и сигнали за замърсяване на 

компоненти на околната среда. Сигналите са свързани с работата на промишлени 

предприятия, формиращи отпадъчни води, на животновъдни обекти, в имоти граничещи с 

водни обекти, обекти и жилищни сгради в населени места без канализационна мрежа, 

които заустват отпадъчни води във водни обекти, заустване на отпадъчни води от обекти 

без разрешително за заустване и др. Направени са проверки на място и са изготвени 

констативни протоколи. Проверени са следните по-големи обекти: 

„Ленокс Фроузън Фууд“ ООД с.Добродан, стопанисва предприятие за преработка 

на замразени плодове и зеленчуци с.Добродан. При проверка по сигнал е установено, че 

дружеството работи сезонно. От обекта се заустват отпадъчни води в р.Осъм, без 

необходимото разрешително. За нерегламентирано заустване на отпадъчни води в р.Осъм 

е съставен АУАН. Дадено е предписание на представляващия дружеството да подаде 

уведомление в РИОСВ Плевен за инвестиционно предложение. Предписанието е 

изпълнено в срок. Обектът е включен в плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен 

през 2016 г.  

„Винпром – Троян“ АД гр.Троян, стопанисва предприятие за производство на 

плодови дестилати и ракии гр.Троян. Дружеството има разрешително за ползване на воден 

обект. При проверка по сигнал е установено изтичане на отпадъчна каша в р.Осъм и 

оцветяване водите на реката в участъка, граничещ с площадката на предприятието. 

Дадени са предписания на дружеството за преустановяване заустването на отпадъчна 

каша в р.Осъм, почистване на замърсяването и др. със срок за изпълнение до седем дни. 

Предписанията са изпълнени в срок. Обектът подлежи на контрол през 2016 г. 

„Витекс – Троян“ АД гр.Троян, стопанисва предприятие за производство на 

щрайхгарни вълнени тъкани и нетъкан текстил гр.Троян. Дружеството има договор с ВиК 

„Стенето“ ЕООД гр.Троян за заустване на отпадъчни води в канализационната система на 

населеното място. Направена е комплексна проверка на предприятието по постъпил 

сигнал за оцветяване водите на р. Бели Осъм след „Витекс - Троян“ АД. При проверката е 
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установено, че обектът не работи, след аварийна ситуация. Установено е оцветяване на 

водата в естествено формиран улей на територията на обекта, непосредствено до реката. 

Не е констатирано наличие на умряла риба в реката, не е установен теч на отпадъчни води 

и химикали от съоръженията и площадката на предприятието в р. Бели Осъм. При 

проверката са взети водни проби за изпитване от РЛ Плевен. На дружеството е дадено 

предписание да се установи източника на замърсяване и се предприемат мерки за 

отстраняване на аварията. Предписанието е изпълнено в срок. Протоколите от изпитване и 

цялата налична информация са изпратени в БДДР за предприемане на действия по 

компетентност. 

„Полтри“ ООД гр.Ловеч, стопанисва ферма за угояване на патици мюлари 

с.Йоглав. Направена е проверка по жалба за замърсяване на почви и подземни води. При 

проверката е установено, че не се извършва дейност по угояване на птици. На площадката 

има тръбни кладенци за водоснабдяване на обекта и земно - насипни съоръжения за 

отпадъчни води. Няма площадки за временно съхранение на торов отпадък. На 

представляващия дружеството са дадени предписания да предприеме действия за 

привеждане дейността на обекта в съответствие с изискванията на ЗООС. Жалбата е 

изпратена по компетентност до РЗИ Ловеч, ОДБХ Ловеч и БДДР Плевен. Обектът е 

включен в плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016 г.  

Община Тетевен, стопанисва ПСОВ с.Гложене. Направена е проверка по сигнал, 

постъпил в МОСВ и изпратен по компетентност в РИОСВ Плевен. При проверката е 

установено, че обектът не работи. Дадено е предписание на Община Тетевен да се 

възстанови изправността на ПСОВ с.Гложене. Предписанието не е изпълнено в срок, за 

което е съставен АУАН на кмета на Община Тетевен. След повторно предписание е 

възстановена работата на станцията, за което общината е уведомила РИОСВ Плевен. 

Обектът е включен в плана за контролната дейност през 2016 г.  

Най-честите нарушения на законодателството в областта на водите са свързани с 

неефективна работа на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, не изпълнени 

условия от разрешителни за заустване, не проведен мониторинг на отпадъчни води, 

заустване на отпадъчни води от обекти без разрешително за заустване.  

През 2015 г. продължиха проблемите с работата на ПСОВ в населени места, за 

които няма сключен договор между община и ВиК оператор за експлоатация на 

пречиствателните съоръжения. Канализационната мрежа в тези населени места е частично 

изградена, на вход ПСОВ постъпват малки количества отпадъчни води с ниско 

замърсяване. Липсва регламент за задължително заустване на отпадъчни води от 

населението в новоизградените  канализации и ПСОВ и др. Такива са проблемите с ПСОВ 

Гложене, ПСОВ Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос.  

 

2.2.6. Общ брой на стопанските субекти, които с отпадъчните си води емитират 

приоритетни и приоритетно опасни вещества: 6 броя.   

 

2.2.7. Общ брой на стопанските субекти, от дейността на които се формират 

биоразградими промишлени отпадъчни води: 10 броя. 

 

2.2.8. Проблеми със замърсяване на реките с руднични води  на територията на 

РИОСВ гр. Плевен - няма. 
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3.Подземни води 

 

                  
 

Мониторингът на подземните води в Дунавски район за басейново управление 

извършван през 2015 г., като  част от Националната програма за мониторинг, се провежда 

на основание Заповед № РД–182/26.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. 

Изпълняват се два вида програми: 

 за качество (химично състояние) на подземните води и   

 за количество (количествено състояние) на подземните води. 

1. Мониторинг на химичното състояние 

На територията на ДРБУ попадат 50 подземни водни тела, разделени вертикално в 

6 ГИС слоя, наблюдавани за химично състояние от 99 мониторингови пункта. Повечето 

наблюдавани мониторингови пунктове са съоръжения за  питейно-битово водоснабдяване. 

През 2015 г. е извършен планирания мониторинг във всичките 99 на брой пункта.  

Съгласно чл. 169б, ал. 1 от ЗВ, за мониторинг на подземните води се разработват 

програми за контролен и оперативен мониторинг. За всеки отделен мониторингов пункт 

има определена схема за пробонабиране и анализиране по показатели съгласно Заповед № 

РД–182/26.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, в която наблюдаваните 

показатели са разпределени в следните групи: 

  

1.1.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 и калий, сулфати, хидрогенкарбонати, карбонати и сух остатък – 

анализират се във всички пунктове за подземни води сезонно (четири пъти в годината) 

или на полугодие (два пъти годишно). 

II –ра група, допълнителни физико-химични показатели: 

нитрити, фосфати, общо желязо, манган - анализират се във всички пунктове за подземни 

води сезонно (четири пъти в годината) или на полугодие (два пъти годишно). 

 

1.2.Специфични замърсители 

І –ва група - метали и металоиди: 

олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, общ хром, хром три и шествалентен, 

стронций, обща алфа и бета активност – анализират се всички или отделни показатели на 

полугодие /два пъти годишно/ или веднъж годишно. 
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II-ра група - органични замърсители: 

трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, диелдрин, ендрин, атразин, симазин, пропазин, 

ендосулфан, метоксихлор, хептахлор, хлордан, DDT/DDD/DDЕ, НСН - съединения, 

ацетохлор, пендиметалин , флутриафлор, триадименол, манкоцеб, алахлор,циперметрин – 

анализите се извършват еднократно през годината. 

2. Мониторинг на количественото състояние 

Мрежата за количествен мониторинг на подземни води обхваща 44 подземни водни 

тела в границите на БДДР. Общият брой на пунктовете  е 184. Наблюдават се: 

 нива на кладенците 

 дебити на изворите 

НИМХ-БАН отговаря за извършването на количествения мониторинг на водите. 

На територията, контролирана от РИОСВ Плевен попадат подземни тела от първи, 

трети, четвърти и пети слой.  

 СЛОЙ 1 - НЕОГЕН-КВАТЕРНЕР 

 Подземните водни тела в първи слой на територията на ДРБУ са 33 на  брой: 

 

 
 

От тях в обхвата на РИОСВ Плевен попадат седем от тях : 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL007 

„Порови води в Кватернера - Карабоазка низина” – наблюдава се в два 

мониторингови пункта (МР 037, МР 041) 

 МР 037 при Загражден, ШК ПС "Загражден", община Гулянци, област 

Плевен -  показва добри стойности по всички изследвани показатели спрямо стандартите 

за качество. От 2014 г. и към момента пробите от водата в пункта показват повишаване на 

концентрациите на общ хром над стандарта за качество. 

В пункта се извършва  оперативен мониторинг по показател хром . 

 МР 41 при Брест, ТК4 - ПС "Брест", община Гулянци, област Плевен – и 

през 2015 г. пробите от водата в пункта показват повишени концентрации  на общ хром 

над стандартите. Средногодишните стойности на този показател показват превишение над 

стандарта за качество и в предходните години.  
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За подземно водно тяло с код BG1G0000QAL007, в което стойностите на 

показателя общ хром в подземните води показва трайно повишение над стандарта за 

качество в наблюдавания период  2010 – 2015 г., БДДР планира провеждане на 

проучвателен мониторинг за изясняване на произхода на хрома. 

 

 
 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL008  
„Порови води в Кватернера – Беленско - Свищовска низина” – представено с два 

мониторингови пункта (МР 045, МР 046) 

 МР 045, при Белене ШК-Р1-ПС "Белене", община Белене, област Плевен 

 МР 046, при Драгаш войвода ШК ПС "Драгаш войвода", община Никопол, 

област Плевен. 

И в двата пункта е констатирано добро химично състояние на водата съгласно 

стандартите за качество през 2015 г., както и в предходните години. 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL017  
„Порови води в Кватернера - р. Искър” – наблюдава се с два мониторингови 

пункта (МР 086, МР 087). 

 МР 086 при Горник, община Червен бряг, област Плевен – до 2013 г. в 

пробите от водата в пункта показват повишение в стойностите на концентрациите по 

нитрати. От 2014 г. и през 2015 г. средногодишните концентрации по показател нитрати са 

под праговата стойност и съответстват на изискванията за добро химично състояние по 

този показател. По всички останали наблюдавани показатели водата в пункта отговаря на 

стандартите за качество. 

 МР 087 при Искър, община Искър, област Плевен – пробите от водата в 

пункта съответстват на  добро химично състояние по стандартите за качество. 
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Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL018  
„Порови води в Кватернера - р. Вит”– наблюдава се с два мониторингови пункта 

 (МР 092, МР 093).  

 МР 092 при Долна Митрополия, ШК12 ПС „Д.Митрополия“ , община Долна 

Митрополия, област Плевен – резултатите от мониторинга показват добро химично 

състояние по стандартите за качество на водата в пункта. 

 МР 093 при Крета, ШК1 ПС"Крета", община Гулянци, област Плевен – през 

2015 г. в пробите на водата от пункта се наблюдават високи концентрации на амониеви 

йони над стандарта за качество, както и в предходната 2014 г. В отделни проби през 2015г. 

са отчетени и наднормени стойности на манган, което повишава и средногодишната 

стойност на показателя манган над стандарта за качество. 

 

     
 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL019  
„Порови води в Кватернера - р. Осъм” –  представено с три мониторингови пункта 

 (МР 099; МР 100; МР 290).  

 МР 099 при Ловеч ШК1 ПС „Балкан“, община Ловеч, област Плевен- 

резултатите от мониторинга на водата в пункта показват съответствие с  добро химично 

състояние по стандартите за качество. 

 МР 100 при Асеновци, ШК2 ПС „Асеновци“, община Левски, област Плевен 

– качеството на водата в пункта съответства на добро химично състояние съгласно 

стандартите за качество. Пункта е с оперативен мониторинг по нитратни йони. 

 МР 290 при ПС “Умаревци” Йоглав, община Ловеч, област Ловеч – от  

2012г. се наблюдава повишение на концентрацията на нитрати в пункта. И през 2015 г. 

средногодишната  стойност на нитратите се запазва, както и в предходната година  на 

границата на стандарта. 

 

 
 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL024 
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„Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит ”- представено с един 

пункт за мониторинг (МР 124)  

 МР 124 при Тръстеник, дренаж „Щърбашки геран“ ПС, община Плевен, 

област Плевен – резултатите от мониторинга показват съответствие с изискванията за 

добро химично състояние по стандартите за качество. 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL025 
 „Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм”- представено с два 

мониторингови пункта (МР 127, МР 128).  

 МР 127 при Обнова, дренаж - ПС „Калчева чешма“, община Левски, област 

Плевен – резултатите от анализите на водата в пункта показват превишение над стандарта 

за качество на нитратите и през 2015 г., както и в предходните години. Тенденцията при 

средногодишните стойности на концентрацията по показател нитрати във водата в пункта 

е възходяща. 

 МР 128 при Каменец, дренаж „Куртовец“ ПС“Каменец“, община Пордим, 

област Плевен – през 2015 г. концентрациите на нитрати във водата в пункта запазва 

стойности, гранични със стандарта. 

 

 
 

 СЛОЙ 3 НЕОГЕН-САРМАТ 

Подземните тела попадащи в трети слой на територията на БДДР са 2 броя: 
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От тях в обхвата на РИОСВ Плевен попада едно тяло:  

 

Подземно водно тяло с код BG1G000N1BP036 
 „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия” – наблюдавано с три пункта за 

мониторинг (МР 199, МР 201, МР 202). В обхвата на РИОСВ Плевен попада: 

 МР 202 Кнежа, ТК 2 ПС „Свинското езеро“, община Кнежа, област Плевен – 

водата в пункта е в добро състояние по стандартите за качество. 

 

 СЛОЙ 4 ГОРНА КРЕДА 

Подземните водни тела, попадащи в четвърти слой на територията на ДРБУ са - 4 

на брой: 

 

 
 

От тях в обхвата на РИОСВ Плевен попадат две от телата: 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000K2M047  
„Карстови води в Ломско-Плевенския басейн” – наблюдава се с два 

мониторингови пункта (МР 274, МР 281). 

 МР 274 при КИ ПС “Кайлъка“ Плевен, община Плевен, област Плевен – 

водата в пункта е в добро състояние по стандартите за качество. 

 МР 281 при С 46 „Яна“ Плевен, община Плевен, област Плевен – през 

изминалата 2015 г. пробите от водата в пункта по всички показатели отговарят на 

изискванията за добро химично състояние. Изключение през 2015 г. прави  

средногодишната стойност на концентрацията по показател манган, която е малко над 

стандарта за качество. По този показател в предходните години пробите от водата в 

пункта са показвали много различни и нестабилни стойности на средногодишните 

концентрации спрямо стандарта за качество. 
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Подземно водно тяло с код BG1G0000K2S037 
„ Карстови води в Предбалкана” – наблюдава се с два пункта за мониторинг (МР 

203, МР 205). От тях в обхвата на РИОСВ Плевен е: 

 МР 205 при Дерманци, КИ „Батово езеро“, община Луковит, област Ловеч – 

пунктът е с добри показатели по стандартите за качество през изминалата година, както и 

в предходните години. 

 

 СЛОЙ 5 ТРИАС – ЮРА - КРЕДА 

 

В този слой на територията на БДДР попадат -  7 подземни водни тела: 

 

 
 

От тях в обхвата на РИОСВ Плевен попадат две от тях: 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000TJK045 
„Карстови води в Централния Балкан” – представено с три мониторингови пункта 

(МР 265, МР 323, МР 324). В обхвата на РИОСВ Плевен попада: 

 

 МР 265 при Тетевен, ТК Л-35, община Тетевен, област Ловеч - водата в 

пункта е с добри показатели по стандартите за качество. Запазва доброто си състояние 

през годините. 
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Подземно водно тяло с код BG1G00000K1040  
„Карстови води в Ловеч - Търновския масив” – наблюдавано с четири 

мониторингови пункта (МР 215, МР 216, МР 325, МР 269) от които на територията на 

РИОСВ Плевен: 

 

 МР 216 при Горско Сливово, КИ „Калвинец“, община Летница, област 

Ловеч – през 2015 г. резултатите от анализите на водата в пункта показват добро химично 

състояние по стандартите за качество. Концентрацията на нитратите в сравнение с 

предходната 2014 г. се е понижила и средногодишната стойност по този показател не 

превишава стандарта. Пунктът има оперативен мониторинг на нитратни йони и общо 

желязо. 

 МР 325 при Гостиня, Дренаж „Гостинка”, община Ловеч, област Ловеч – от 

2014 г. и към момента в пробите от водата са измерени високи концентрации над 

стандарта по нитрати. До 2013 г. водата в пункта е отговаряла на изискванията за добро 

химично състояние. С повишаване на нитратите от 2014 г. състоянието по този показател 

се е влошило.  В пункта се извършва оперативен мониторинг на нитрати и манган. 

Резултатите от оценката на химичното състояние на подземните водни тела 

(ПВТ) за периода 2010-2014 г. е обществено достъпна на интернет страницата на 

БДДР. Същата е налична в проект ПУРБ 2016 - 2021 г., Раздел 4 „Мониторинг и оценка 

на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защите“. 

Резултатите от анализите на водата за 2015 г. ще бъдат взети предвид при 

окончателната оценка на състоянието на ПВТ, която ще бъде публикувана във 

финалния вариант на ПУРБ 2016 – 2021 г. 

 

4. Състояние на хидротехническите съоръжения  
На територията на РИОСВ Плевен, в средното и долно течение на големите реки 

има изградени корекции. Същите се състоят от земно-насипни диги и берми извън 

регулацията на населените места. Изградени са по двата бряга на реките или едностранно 

спрямо водното течение. В регулацията на населените места корекциите на реките се 

състоят от лява и дясна подпорна стена или едностранно изградена подпорна стена, в 

зависимост от кота терен на бреговете на реките. Подпорните стени са стоманобетонови 

конструкции, конструкции от каменна зидария или други материали. Предназначението на 

тези съоръжения е защита на прилежащи площи на реките от вредното въздействие на 

водите, в случай на преминаване на високи вълни през различните створове на речното 

легло. За защита на Дунавските низини от р. Дунав са изградени Дунавски диги и 

отводнителни системи, състоящи се от отводнителни канали, дренажи и отводнителни 

помпени станции. Експертите на РИОСВ Плевен осъществяват проверки на критични 

участъци от тези съоръжения при участието си в междуведомствени комисии, назначени 

със заповеди на областните управители или кметовете на общините. Проверките се 

извършват два пъти в годината - през пролетта и есента. 

При проверките на място са констатирани критични участъци по земно-насипните 

диги на големите реки, които са описани по-долу. В много случаи тялото на земно-

насипните диги по вътрешните реки са с наличие на храстовидна растителност и единична 

дървесна растителност, което нарушава плътността на земния насип и създава опасност от 

повишена филтрация през тялото на дигите. Проводимостта на речните корита е намалена, 

вследствие на наносни острови в талвега на речното течение, както и на храстовидна и 

дървесна растителност, които отклоняват речния поток и го насочват към защитните 

съоръжения. Поради това възникват ерозионни процеси по бермите, защитните диги и 

подпорните стени. Това създава опасност за стабилността на защитните съоръжения, 

последващо тяхно разрушаване и възникване на опасност от наводнения на прилежащите 

площи на реките. На изградените корекции, за връзка между водното течение на 
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коригираната река и водното течение в старите корита, има изградени шлюзове под земно-

насипните диги. Тръбните връзки са както на входа на старите корита, така и на изхода 

им. На голяма част от шлюзовете липсват затворни органи – жаба клапи. Това създава 

възможност за неконтролируемо навлизане на водни количества в старите корита при 

високо водно ниво в коригираната река и наводняване на прилежащи площи. Изградените 

отводнителни системи в Дунавските низини са с частично затлачени напречни профили, 

което намалява тяхната ефективност при отводняването на площите, при покачването на 

нивото на подземните води. 

 Като цяло стопанисването на защитните съоръжения – земно-насипни диги от 

корекциите на реките, Дунавските диги и отводнителните системи, изградени по 

дунавските низини на територията на Област Плевен се извършва от “Напоителни 

системи” ЕАД. 

Стопанисването на подпорните стени от коригираните участъци на реките на 

територията на области Плевен, Ловеч и в урбанизираните територии се извършва от 

съответната община. 

 Критични участъци, по защитните съоръжения на големите реки, на територията на 

РИОСВ Плевен са:  
 

1. Река Искър 

- р. Искър - компрометиран стабилитет на дясна земно-насипна дига в землището 

на с. Чомаковци, общ. Червен бряг, обл. Плевен; 

- р. Искър  - компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на 

с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен; 

- р. Искър - компрометиран стабилитет на дясна земно-насипна дига в землището 

на с. Славовица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен. 
 

2. Река Вит 

- р. Вит – компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на 

с.Торос, общ. Луковит, обл. Ловеч; 

- р. Вит – компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на 

с.Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч – 2 участъка; 

- р. Вит – компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на 

с.Крушовица, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен; 

- р. Вит – компрометиран стабилитет на дясна земно-насипна дига в землището на 

с.Дисевица, общ. Плевен, обл. Плевен; 

- р. Вит  - компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на 

с.Опанец, общ. Плевен, обл. Плевен; 

- р. Вит – компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на 

с.Комарево, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен – 3 участъка; 

- р. Вит – компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на 

с.Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен – 2 участъка. 
 

3. Река Осъм 

- р. Осъм – компрометиран стабилитет в два участъка на лява земно-насипна дига в 

землището на с. Деветаки, общ. Ловеч, обл. Ловеч; 

- р. Осъм – ерозия на берма и воден откос на лява земно-насипна дига в землището 

на с. Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч; 

- р. Осъм – ерозия на берма на дясна земно-насипна дига в землището на 

с.Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч; 

- р. Осъм – ерозия на берма на лява земно-насипна дига в землището на 

с.Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч; 

- р. Осъм – компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на 

гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч; 
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- р. Осъм – компрометиран стабилитет на дясна земно-насипна дига в землището на 

гр. Левски при разклона за с. Градище, общ. Левски, обл. Плевен; 

- р. Осъм – компрометиран стабилитет на дясна земно-насипна дига в землището на 

с. Козар Белене, общ. Левски, обл. Плевен  - 2 участъка. 
 

4. Река Дунав (Дунавски диги) 

- Дунавски диги в землищата на с.Байкал, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, с. 

Дъбован, с. Загражден и гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен – наличие на 

храстовидна растителност; 

- Дунавска дига в землището на с.Сомовит, общ. Гулянци, обл. Плевен – обрушен 

воден откос от вълнова ерозия. 

През 2015 г. са извършени дейности, свързани с подобряване проводимостта на 

речните легла както следва:  

- участък от ляв приток на р. Каменица в границите на урбанизираната територия 

на гр. Угърчин – северозападната му част;  

- участък от р. Бели Вит в землището на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч, в 

централна градска част, до кооперативния пазар;  

- участък от дере в регулацията на с. Девенци, общ. Червен бряг;  

- участъци от р. Тученица в регулацията на гр. Плевен;  

- извършени са дейности по подобряване на проводимостта на р. Вит при мостово 

съоръжение от околовръстен път на гр. Плевен, РП І-3 на км. 93+322, в землището на с. 

Опанец, общ. Плевен, обл. Плевен. 

Състоянието на язовирните стени на територията на РИОСВ Плевен е следното: 

- Язовирните стени на язовири общинска собственост са с наличие на храстовидна 

растителност и единична дървесна растителност по тялото на земно-насипните стени, 

наличие на местни свличания по откосите, както и местни пропадания по короната им. 

Липсва техническа документация за язовирните стени и съоръженията към тях. Няма 

контролно-измервателни съоръжения за следене устойчивостта на хидротехническите 

съоръжения. При голяма част от язовирните стени основните изпускатели и преливници 

не се поддържат в изправно състояние, а проводимостта на отводящите дерета е намалена. 

В резултат на извършените през 2015 г. проверки на междуведомствените комисии са 

установени язовири, чийто язовирни стени са определени в предаварийно състояние, 

съгласно Наредба №13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата 

експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.   

- Язовирни стени, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД и “НЕК” ЕАД – 

установено е наличие на единична храстовидна растителност по тялото на земно-

насипните язовирни стени. На почти всички язовирни стени са изградени контролно – 

измервателни съоръжения за следене и анализ на устойчивостта на хидротехническите 

съоръжения. Налична е техническа документация за проектните параметри на язовирните 

стени и съоръженията към тях. Частично е намалена проводимостта на отводящите дерета 

след язовирните стени. 

През 2015 г. са извършени дейности, свързани с подобряване проводимостта на 

отводящите дерета след язовирните стени на:  

- язовир „Синдиката” в землището на гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч;  

- язовир „Мишковец“ в землището на с. Слатина, общ. Ловеч, обл. Ловеч;  

- язовир „КОС 1“ в землището на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч;  

- язовир „Бохот“ в местност „Печеняка“, земл. с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен;  

- язовир „Николаево 2“ в землището на с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен; 

- язовир „Славяново 4“ в землището на с. Славяново, общ. Плевен, обл. Плевен;  

- язовир „Пазар дере“ в землището на с. Голец, общ. Угърчин, обл. Ловеч;  

- язовир „Вълчитрън 1“ в землището на с. Вълчитрън, общ. Пордим, обл. Плевен;  

- язовир “Александрово” в землището на с. Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч;  
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- язовир „Черешов дол“ в землището на гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч;  

- язовир „Сопот“ в землището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч. 

Въз основа на информацията, предоставена от БДДР Плевен броят на язовирите, 

тяхното местоположение и собствеността им (стопанисващия) на територията на Област 

Плевен и Област Ловеч е отразено в таблица - Приложение 3.1. 
    

5. Оценка за състоянието на повърхностните и подземни води на територията 

на РИОСВ Плевен 

5.1.През периода не е установено изпускане на приоритетни, приоритетно опасни и 

специфични замърсители в повърхностните водни обекти на територията на инспекцията. 

5.2.Състоянието на повърхностните води е добро, с изключение на някои пунктове 

след големи населени места: р.Тученица, след гр.Плевен – лошо състояние; р.Осъм, след 

гр.Троян до с.Черковица – умерено състояние. 

5.3.Подземните води в пунктовете за мониторинг, отговарят на стандартите за 

качество, с изключение на шест пункта, за които са установени превишения по 

показателите манган, хром и нитрати.  

5.4.Строителство на обекти, свързани с опазване на водите от замърсяване: 

 през 2015 г. са въведени в експлоатация ПСОВ гр.Луковит, ПСОВ гр.Червен 

бряг, ПСОВ гр.Белене, ПСОВ с.Глогово, общ.Тетевен 

5.5.Проекти на обекти, свързани с опазване на водите от замърсяване  

 общините Плевен, Долна Митрополия, Левски и Тетевен имат проекти за 

подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.  

 

 

 


