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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 2016 г. е 

проведен контрол по изпълнение на условията от разрешителните за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти и изпълнение на условията от комплексните 

разрешителни издадени по реда на ЗООС. Проверена е техническата и експлоатационна 

изправност на пречиствателните съоръжения за производствени отпадъчни води и 

селищните ПСОВ. Проверени са 90 водни обекта, инсталации и дейности, от които се 

формират отпадъчни води, в това число площадки за дейности с отпадъци. Извършени са 

134 проверки на източници на отпадъчни води, от които 96 планови проверки и 38 

извънредни проверки. Извънредните проверки са във връзка с постъпили сигнали – 7 броя, 

постъпили жалби – 5 броя, последващ контрол – 8 броя, писма на Областен управител, 

ИАОС, БДДР - 5 броя, констатиране на административно нарушение – 4 бр., по друга 

причина – 9 броя. Експертите са участвали в 22 проверки на инсталации с комплексно 

разрешително и в 32 комплексни проверки по контролната дейност.  

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

водни обекти, се извършва по поречия. През периода са направени 134 проверки на 90 

обекта, които генерират отпадъчни води. По поречия проверките са разпределени както 

следва: поречие Вит – 44 броя, поречие Осъм – 44 броя, поречие Искър – 33 броя, поречие 

Дунав – 4 броя, поречие Видима – 9 броя. 

Основни приоритети при извършване на контролната дейност през 2016 г. са: 

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

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

21/18.01.2016 г. на Министъра на околната среда и водите. Съвместно с Регионална 

лаборатория – Плевен е проведен контролен мониторинг на отпадъчни води от 23 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 показателя общ азот за ПСОВ 

Кнежа, по общ фосфор за ПСОВ Белене и единични отклонения по манган за „Рафинерия 

Плама” АД. 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. Басейновите дирекции изработват програми и провеждат мониторинг на 

повърхностни води. Съгласно информация, предоставена от БДДР Плевен, пунктовете за 

мониторинг на повърхностни води на територията на РИОСВ Плевен по поречия са:  

 

Поречие Дунав 

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

р.Дунав - при с.Байкал.  
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Поречие Искър 

БДДР Плевен наблюдава следните мониторингови пунктове на повърхностни води 

в поречие Искър, на територията на РИОСВ Плевен: 

 р.Искър при с.Реселец 

 р.Искър при с.Чомаковци, на моста  

 р.Искър при с.Староселци, на моста за с.Ставерци 

 р.Златна Панега, при карстов извор 

 р.Искър при с.Оряховица, на моста  

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

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

 р.Гостиля, преди вливане в р.Искър 

 

Поречие Вит 

В поречие Вит се наблюдават 21 мониторингови пункта, от които 18 пункта на 

течащи води и 3 пункта на стоящи води. Пунктовете са: 

 р. Вит на устие при гр.Гулянци 

 р. Вит при с. Биволаре 

 р. Тученица, при с.Опанец  

 яз. Телиш 

 яз. Г.Дъбник 

 р. Вит при с. Садовец 

 р. Вит, след с. Ясен 

 р. Вит, след с. Садовец 

 р. Долнодъбнишка бара, с. Долни Дъбник-мост  

 р. Вит, след с.Ъглен 

 р. Вит, при с.Торос 

 р. Каменка, при с.Бежаново 

 р. Вит, при махала Асен 

 р. Калник, преди вливане в р. Вит, при с. Б.извор  

 яз. Сопот 

 р. Бели Вит, с. Рибарица 

 р. Костина, над мест. Кървавотоо кладенче 

 р. Вит, гр. Тетевен 

 р. Черни Вит при с. Дивчевото 

 РВ Болованджика 

 РВ Брестнишка лъка. 

 

Поречие Осъм 

В поречие Осъм се наблюдават следните мониторингови пунктове:  

 р.Осъм, след вливане на р.Мечка при с.Дебово 

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

 р.Пордимска бара, при с.Обнова 

 р.Осъм при с.Изгрев 

 р.Мечка, с.Дебово на моста 

 р. Ломя при с.Варана 

 р.Бара, преди вливане в р.Осъм 

 р.Осъм, след гр.Ловеч 

 р.Осъм, след гр.Троян 

 р.Осъм, при гр.Левски 
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 м.Исов мост, ОРВ Сухата река 

 р.Маарата, при с.Крушуна - карстови извори 

 р.Берница,  преди вливане в р.Осъм 

 р.Бели Осъм, преди вливане на р.Черни Осъм,  гр.Троян 

 десен приток на р.Бели Осъм, след с.Балканец 

 р. Бели Осъм, при с.Балканец 

 м.Жална, РВ Въртяжка 

 РВ Черни Осъм, бента 

 РВ Мировското 

 РВ Краевица 

 м.Кончетата, ОРВ Стъргонска 

 м.Дъскорезницата, РВ Зеленика 

 Дънно водохващане Къси дял 

 РВ Козещица 

 М.Слатина, РВ Слатински дол 

 десен приток на р.Бели Осъм, в с.Балканец 

 ОРВ Нанковото 

 р.Бели Осъм, с.Бели Осъм на моста 

 р.Бели Осъм (Ръждавец) след с.Шипково, на моста над р.Бели Осъм 

 

Поречие Янтра 

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

следните пунктове за мониторинг: 

 яз. Крапец 

 р. Видима, въжен мост в кв. Зла река,гр.  Априлци 

 р. Острешка, гр. Априлци 

 РВ Лява Видима 

 РВ Пръскалска и РВ Лява Видима 

 м. Слатински дол, РВ Слатински дол 

 р. Видима, мост за с. Дебнево 

 р. Видима, мост преди с. Велчево/Гумущник 

 

Пълната информация за мониторинга, анализа и оценката на състоянието на 

повърхностните води може да се намери на интернет сайта на Басейнова дирекция на 

адрес: 

http://www.bd-dunav.org/content/Razdel-4-Monitoring-i-ocenka-na-sastoianieto-na-

povarhnostnite-vodi-podzemnite-vodi-i-na-zonite-za-zashtita-na-vodite-158/ 

 

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 

седем селищни ПСОВ от населени места с над 10000 е.ж.: ПСОВ Плевен, ПСОВ Ловеч, 

ПСОВ Троян, ПСОВ Кнежа, ПСОВ Луковит, ПСОВ Червен бряг и ПСОВ Белене. Работи 

едно пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води от централната част на 

гр.Априлци и седем броя ПСОВ в населени места от общините Луковит, Тетевен и Троян. 

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

постъпват за пречистване в ПСОВ, която се намира 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 

http://www.bd-dunav.org/content/Razdel-4-Monitoring-i-ocenka-na-sastoianieto-na-povarhnostnite-vodi-podzemnite-vodi-i-na-zonite-za-zashtita-na-vodite-158/
http://www.bd-dunav.org/content/Razdel-4-Monitoring-i-ocenka-na-sastoianieto-na-povarhnostnite-vodi-podzemnite-vodi-i-na-zonite-za-zashtita-na-vodite-158/
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отстраняване на биогенни елементи и резервоар за дъждовни води в случай на интензивни 

валежи. Наличните съоръжения се поддържат в изправност. При проведения собствен и 

контролен мониторинг на отпадъчни води през периода не са констатирани отклонения от 

нормите. През 2016 г. не са извършвани СМР по проекта за реконструкция на ПСОВ 

Плевен. 

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

на фосфорната замърсеност, изпълнено по проект, финансиран по ОП „Околна среда 

2007г. - 2013 г.“ През отчетния период не са констатирани превишения на ИЕО по 

изпитваните показатели.  

ПСОВ Троян има съоръжения за механично и биологично пречистване, отстранява 

се азот и фосфор от отпадъчните води. Съоръженията на пречиствателната станция се 

поддържат в техническа и експлоатационна изправност. През 2016 г. на изход ПСОВ не са 

установени наднормени стойности по изпитваните показатели.  

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

обезводняване на генерираната утайка. При проведения собствен и контролен мониторинг 

на отпадъчни води през периода не са установени наднормени стойности по изпитваните 

показатели. Канализационната система на населеното място е изградена частично. През 

2016 г. не са извършвани строителни работи за реконструкция на канализационната мрежа 

на гр.Ябланица. ПСОВ Ябланица е предадена за експлоатация на ВиК АД гр.Ловеч. 

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

съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчни води и обезводняване 

на генерираната утайката. Към края на 2016 г. отпадъчните води на изход ПСОВ Кнежа не 

са приведени в съответствие с нормата по общ азот, определена в разрешителното за 

заустване. За констатираното нарушение е наложена имуществена санкция на „Аспарухов 

вал” ЕООД, ВиК оператор на канализационната система на населеното място. Кметът на 

община Кнежа е представил в РИОСВ Плевен информация за направено обследване на 

участъци от канализацията на гр.Кнежа и извършване на ремонтни работи по 

компрометираните участъци. За проблемите при експлоатацията на ПСОВ Кнежа е 

уведомено МОСВ. 

ПСОВ Белене и ПСОВ Червен бряг са въведени в експлоатация в края на 2015 г. 

Съоръженията се поддържат в техническа изправност. Продължават дейностите по 

привеждане на отпадъчните води на изход ПСОВ Белене в съответсвие с определените 

норми. ПСОВ Белене и ПСОВ Червен бряг не са предадени за експлоатация на ВиК 

оператор. 

ПСОВ Луковит включва съоръжения за механично и биологично стъпало, има 

съоръжения за обезводняване на генерираната утайка. През 2016 г е проведен контролен 

мониторинг на отпадъчни води на изход ПСОВ Луковит. Не са установени превишения на 

нормите по изпитваните показатели.  

Община Луковит е титуляр и 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. През отчетния период са направени проверки и са дадени предписания на 

Кмета на община Луковит да приведе в техническа изправност шахти и помпи на ПСОВ 

с.Торос и ПСОВ с.Румянцево. Предписанията са изпълнени. 

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

Канализационна система с ПСОВ с.Гложене и Канализационна система с ПСОВ Глогово.  

ПСОВ с.Гложене има съоръжения за механично и биологично пречистване. Община 

Тетевен има проект за монтаж на механизирана решетка на вход пречиствателна станция. 

Представила е протокол от изпитване на отпадъчни води, с който не са установени 

превишения на нормите. 

ПСОВ с.Глогово включва съоръжения за механично и биологично пречистване на 

отпадъчни води, има изсушителни полета за обезводняване на утайката. При проведения 
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собствен мониторинг на води през периода са установени превишения на нормите по 

БПК5, ХПК, неразтворени вещества. Община Тетевен няма договор с ВиК оператор за 

експлоатация и поддръжка на ПСОВ с.Гложене и ПСОВ с.Глогово. 

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 за изграждане на ПСОВ Тетевен, довеждащ колектор до ПСОВ, нова 

канализационна мрежа и подмяна на част от водопроводната мрежа на гр.Тетевен. През 

2016 г. не е осигурено финансиране за реализацията 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 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 – 22 броя, поречие Осъм – 24 броя, поречие 

Искър – 17 броя, р.Видима – 1 брой. 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 е ползвател на цех за преработка на консервирани 

зеленчуци с.Бохот. Цехът работи сезонно. На площадката на обекта има съоръжение за 

механично пречистване - утаител, с което не се постигат ИЕО. През 2016 г. са установени 

превишения на ИЕО по показателите неразтворени вещества, БПК5, ХПК и мазнини и на 

дружеството е наложена текуща санкция по чл.69 от ЗООС. Към края на отчетния период 

санкцията е спряна, поради временно 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 в началото на 2016 г. на 

дружеството е наложена текуща санкция по чл.69 от ЗООС. През отчетния период  

санкцията е намалена, поради намаляване на замърсяването. Размерът на санкцията е 

изчислен за показателя общ азот, по които са установени наднормени стойности.  

Поречие Осъм 

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

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

отпадъчни води, с които не се постигат определените в разрешителното индивидуални 

емисионни ограничения. През м. март 2016 г. са констатирани наднормени стойности по 

показателите БПК5, ХПК, неразтворени вещества, за което на дружеството е наложена 
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текуща санкция по чл.69 от ЗООС. Санкцията е обжалвана и е отменена с решение на РС 

Ловеч. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води през м.август не са 

установени превишения на ИЕО.  

Предприятие за клане на птици с.Йоглав е с ползвател “Авис” ЕООД с.Йоглав до 

24 април 2016 г. На площадката на обекта има пречиствателна станция за отпадъчни води, 

в която постъпват води от кланица с.Йоглав и птицеферма в с.Умаревци за пречистване. 

За установени превишения на ИЕО по БПК5, общ азот и общ фосфор на “Авис” ЕООД е 

наложена еднократна санкция. От края на месец април 2016 г. ползвател на обекта е 

„Премиум фууд България” ООД. Дружеството е подало в БДДР заявление за издаване на 

разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект. Към края на 2016 г. 

„Премиум фууд България” ООД няма актуално разрешително за заустване на отпадъчни 

води във воден обект. 

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

с.Баховица. През 2016 г. дружеството не е осъществявало производствена дейност. 

Образуваните отпадъчни води са от битов характер и се пречистват в пречиствателна 

станция за битови отпадъчни води. Установени са незначителни превишения на нормите 

по БПК5 и ХПК. На дружеството не е наложена санкция по ЗООС, пред вид изчисления 

размер на санкцията и незначителното замърсяване.  

Поречие Видима 

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

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

През периода са установени превишения на нормите по показателите неразтворени 

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

от ЗООС.  

През отчетния период в РИОСВ Плевен са постъпили 12 жалби и сигнали за 

замърсяване на водни обекти. Те са свързани с работата на промишлени предприятия, 

животновъдни обекти, с дейности в имоти, граничещи с водни обекти, обекти и жилищни 

сгради в населени места без канализационна мрежа, 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: 

„Пелтина” ЕООД гр.София стопанисва консервна фабрика за преработка на 

плодове и зеленчуци гр.Искър. През 2016 г. в РИОСВ Плевен са постъпили два сигнала за 

заустване на замърсени води от обекта в мелнична вада, поречие Искър. При направените 

проверки са взети проби от отпадъчни води, при което са установени превишения на ИЕО 

по показателите БПК5, ХПК и неразтворени вещества. За констатираните нарушения на 

дружеството са съставени 2 броя АУАН по Закона за водите. Обектът е включен в плана 

за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017 г.  

  „Плевен мес” ООД гр.Плевен стопанисва месопрепреработвателно предприятие 

с.Ясен. През 2016 г. в РИОСВ Плевен е постъпил сигнал за заустване на замърсени води 

от обекта в отводнителен канал, поречие Вит. При проверка на обекта са взети проби от 

отпадъчни води. Установени са превишения на нормите по показателите БПК5, ХПК и 

неразтворени вещества. За констатираното административно нарушение на дружеството е 

съставен АУАН по Закона за водите. Обектът е включен в плана за контролната дейност 

на РИОСВ Плевен през 2017 г.  

„Ракита – Р” ЕООД с.Веселец, община Завет стопанисва млекопреработвателно  

предприятие с.Лесидрен. При проверка по сигнал относно дейността на обекта са взети 

порби от отпадъчни води за изпитване от РЛ Плевен. Установени са превишения на ИЕО 

по показателите рН, БПК5, ХПК, неразтворени вещества и мазнини. Изготвена е преписка 

по реда на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или 

замърсяване на околната среда над допустимите норми или при неспазване на ИЕО. 

Наложена е текуща санкция, която дружеството обжалва. Към края на 2016 г. съдебната 
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процедура не е приключена. Обектът е включен в плана за контролната дейност на 

РИОСВ Плевен през 2017 г.  

„Венеца” ЕООД гр.София стопанисва Цех за производство на захарни изделия в 

с.Добревци. При проверка по сигнал, постъпил в РИОСВ Плевен е установено, че обектът 

работи и отпадъчните води от дейността заустват в дере, приток на р.Батулска без 

разрешително за заустване. За установеното нерегламентирано заустване на отпадъчни 

води във воден обект е съставен АУАН. Дружеството обжалва акта с мотив, че 

заустването не е в повърхностен воден обект. Административнонаказателната преписка е 

прекратена с резолюция на Директора на РИОСВ Плевен по чл.54 от ЗАНН. На 

представляващия дружеството е дадено предписание да изпълни необходимите 

съоръжения за отпадъчни води, като уведоми РИОСВ Плевен за инвестиционното 

предложение. Предписанието е изпълнено в срок. Обектът е включен в плана за 

контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017 г.  

„Елоди холидейс” ЕООД стопанисва Къща за гости в гр.Априлци. В РИОСВ 

Плевен е постъпила жалба за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и отпадъчни води 

от обекта. При направената комплексна проверка е установено, че в имота има 

пречиствателно съоръжение за отпадъчни води с авариен канал за изпускане на води в 

улична канавка за повърхностни води. На дружеството е дадено предписание да не се 

изхвърлят отпадъчни води извън имота и се прекъсне връзката на пречиствателното 

съоръжение с уличната канавка. Предписанието е изпълнено в срок. 

„Амон Ра” ООД гр.София стопанисва Птицеферма за угояване на патици мюлари в 

землище с.Умаревци. Направена е проверка по жалба за предполагаемо замърсяване на 

земеделски земи и водоизточници за питейно-битово водоснабдяване с отпадъчни води от 

фермата. При проверка с участието на експерт от БДДР Плевен е установено, че на 

територията на птицефермата са обособени два центъра за угояване на патици. Във всеки 

от центровете има съоръжения за отпадъчни продукти - торосъбирателна яма с лагуна. 

Съоръженията са запълнени с отпадъчни продукти (отпадъчни води, примесени с торов 

отпад) като образуваните отпадъчни води преливат и се отвеждат в земеделски земи извън 

района на обекта. При огледа на съседните имоти не е констатирано заустване на 

отпадъчни води от обекта в повърхностен воден обект. Под птицефермата на около 1,5 км. 

се намират 6 броя водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на част от гр.Ловеч, 

с.Умаревци. На представляващия дружеството са дадени предписания да приведе обекта в 

съответствие с приложимите документи по околна среда. При последващия контрол на 

обекта е установено, че предписанието за поддържане на съоръженията за отпадъчни 

продукти в изправост не е изпълнено, за което на „Амон Ра” ООД е съставен АУАН по 

ЗООС. Дружеството е представило информация за изпълнение на предписанието. Обектът 

е включен в плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017 г.  

„Хибриден център по свиневъдство” АД гр.Шумен е оператор на комплексно 

разрешително и стопанисва Свинекомплекс с.Дисевица. В РИОСВ Плевен е постъпил 

сигнал за наводняване на обработваеми земи и изхвърлянае на отапдъчни води от 

свинекомплекса в съседен имот. При направената проверка е установен значителен поток 

води, в това число отпадъчни продукти от дейността, в канал за дъждовни води на 

територията на обекта. Взети са водни проби от канала за изпитване от РЛ Плевен. 

Установени са превишения на ИЕО по неразтворени вещества. На представляващия 

„Хибриден център по свиневъдство” АД са дадени предписания да приведе обекта в 

съответствие с приложимите нормативни документи по околна среда. Дружеството е 

поискало удължаване срока на предписанието за почистване на съседния имот от 

отпадъчни продукти, поради трудните зимни условия. Към края на отчетния период 

срокът на предписанието не е изтекъл. Обектът е включен в плана за контролната дейност 

на РИОСВ Плевен през 2017г.  

„Джи Еф Еф”АД е оператор на комплексно разрешително и стопанисва Инсталация 

за производство на хартия с.Черковица. Във връзка със сигнал за замърсяване на р.Осъм с 
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отпадъчни води е направена проверка, при която е установено че производствените линии 

на инсталацията за производство на хартия не осъществяват дейност, ПСОВ не работи и 

не се наблюдава заустване на отпадъчни води от обекта в р.Осъм. В участъка от р.Осъм, 

описан в сигнала не е установено видимо замърсяване на реката. Проверката е направена с 

участието на представител на БДДР Плевен. Инсталацията за производство на хартия 

с.Черковица е включена в плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017 г. 

През 2016 г. експерти на РИОСВ Плевен участваха в съвместни проверки по жалби 

и сигнали за замърсяване на водни обекти по искане на БДДР Плевен, както следва: 

Проверен е участък от р.Бели Вит по сигнал за замърсяване на реката с отпадъчни 

води от обработка на орехи. При проверката е установено, че в описания поземлен имот, 

находящ се в землището на гр.Тетевен няма машини и съоръжения и не се извършва 

производствена дейност. Установено е наличие на отпадъци от обработка на орехи на 

брега и в дерето. Дадено е предписание на лицето, осъществявало дейността да почисти 

участъка от дерето от генерираните отпадъци. Предписанието е изпълнено. 

По сигнал за отглеждане на прасета в имот, находящ се в с.Рибарица е направена 

проверка. Установено е, че в стопанска сграда в имота се отглежда едно прасе за лични 

нужди. Не е установено заустване на отпадъчни води от сградата в р.Бели Вит. На 

ползвателя на имота е дадено предписание да премахне тръбата за отвеждане на дъждовни 

води от площадка към стопанската сграда в р.Бели Вит. РИОСВ Плевен е уведомена за 

изпълнение на предписанието. 

През отчетния период най-честите нарушения на законодателството за опазване на 

водите от замърсяване са свързани с: неефективна работа на пречиствателни съоръжения 

за отпадъчни води и заустване на непречистени води във водните обекти, неизпълнени 

условия от разрешителни за заустване, непроведен мониторинг на отпадъчни води, 

заустване на отпадъчни води в повърхностни води от обекти без разрешително за 

заустване. През 2016 г. продължиха проблемите с работата на ПСОВ Кнежа, свързани с 

превишения по общ азот на изход ПСОВ, липсата на регламент за задължително заустване 

на отпадъчни води и ползване на новоизградените канализационни мрежи и ПСОВ в 

малките населени места, липса на договор между собственик и ВиК оператор за 

експлоатация на някои ПСОВ и др.  

Към 31.12.2016 г. не са започнали СМР по проекта за реконструкция на ПСОВ 

Плевен. Градовете Тетевен и Левски нямат канализационна мрежа с ПСОВ. 

 

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

приоритетни и приоритетно опасни вещества: 4 броя.   

 

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

биоразградими промишлени отпадъчни води: 12 броя. 

 

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

РИОСВ гр. Плевен - няма. 

 

3.Подземни води 

3.1. Кратка информация, предоставена от БДДР Плевен, за пунктовете за 

мониторинг на химичното състояние на подземните води на територията на РИОСВ 

Плевен: 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL007 

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

мониторингови пункта: ТК 9 – ПС „Гиген” и ТК 4 – ПС „Брест” 

 Гиген, ТК 9 - ПС "Гиген" 

 Брест, ТК 4 – ПС „Брест” 
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Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL008  
„Порови води в Кватернера – Беленско - Свищовска низина” – представено с три 

мониторингови пункта: 

 Белене, ШК-Р1-ПС "Белене", община Белене, област Плевен 

 Драгаш войвода ШК ПС "Драгаш войвода", общ. Никопол, област Плевен 

 Лозица, ШК ПС „Лозица”, ВиК Плевен 

 

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

пункта: 

 Горник, ШК1/70 ПС „Горник” 

 Искър, ШК1 ПС „Искър”  

 Лепица, ШК1 ПС „Сухаче”, ВиК Плевен 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL018  
„Порови води в Кватернера - р. Вит”– наблюдава се с два мониторингови пункта:  

 Долна Митрополия, ШК12 ПС „Д.Митрополия“  

 Крета, ШК1 ПС "Крета" 

 

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

 Ловеч, ШК1 ПС „Балкан“ 

 Асеновци, ШК2 ПС „Асеновци“ 

 Йоглав, ШК1 ПС “Умаревци”  

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL023 
„Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър ”- представено с един 

пункт за мониторинг 

 Еница, дренаж „Еница“,  ВиК Аспарухов вал 

 

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

пункт за мониторинг (МР 124)  

 Тръстеник, дренаж „Щърбашки геран“ ПС 

 Писарово, дренаж „Банята”, ВиК Плевен 

 Д.Дъбник, ШК2 „Брестака”, ВиК Плевен 

 

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

мониторингови пункта: 

 Обнова, дренаж ПС „Калчева чешма“ 

 Каменец, дренаж „Куртовец“, ПС“Каменец“ 

 Левски, ШК „Чолаков инвест” 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL026 
 „Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра”- представено с един 

мониторингов пункт: 

 Козар Белене, дренаж „Глава река“, ВиК Плевен 
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Подземно водно тяло с код BG1G000N1BP036 
 „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия” – наблюдавано с два пункта за 

мониторинг: 

 Кнежа, ТК 2 ПС „Свинското езеро“ 

 Червен бряг, ШК „Тера” 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000K2S037 
 „Карстови води в Предбалкана” – наблюдавано с един пункт за мониторинг: 

 Дерманци, КИ „Батово езеро“ 

 

Подземно водно тяло с код BG1G00000K1040  

„Карстови води в Ловеч Търновския масив” – наблюдавано с два мониторингови 

пункта: 

 Горско Сливово, КИ „Калвинец“ 

 Гостиня, дренаж „Гостинка“, ВиК Ловеч 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000ТJK045  

„Карстови води в Централния Балкан” – наблюдавано с един мониторингов пункт: 

 Тетевен, Л-35 

 

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

пункта: 

 Плевен, КИ ПС “Кайлъка“  

 Плевен, С 46 „Яна“ 

 Никопол, КИ „Текийски”, ВиК Плевен 

 Рибен, КИ „Езерото”, ВиК Плевен 

 Садовец, КИ „Студен кладенец”, ВиК Плевен 

 

Пълната информация за мониторинга, анализа и оценката на състоянието на 

подземните води може да се намери на интернет сайта на басейнова дирекция на адрес: 

http://www.bd-dunav.org/content/Razdel-4-Monitoring-i-ocenka-na-sastoianieto-na-

povarhnostnite-vodi-podzemnite-vodi-i-na-zonite-za-zashtita-na-vodite-158/. 

 

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. 

http://www.bd-dunav.org/content/Razdel-4-Monitoring-i-ocenka-na-sastoianieto-na-povarhnostnite-vodi-podzemnite-vodi-i-na-zonite-za-zashtita-na-vodite-158/
http://www.bd-dunav.org/content/Razdel-4-Monitoring-i-ocenka-na-sastoianieto-na-povarhnostnite-vodi-podzemnite-vodi-i-na-zonite-za-zashtita-na-vodite-158/
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При проверките на място са констатирани критични участъци по земно-насипните 

диги на големите реки, които са описани по-долу. Като цяло тялото на земно-насипните 

диги, изградени по вътрешните реки са с наличие на единични дървета и храстовидна 

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

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

вследствие наличие на наносни острови в талвега на реката, 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, което създава опасност от компрометиране стабилността на защитните съоръжения, 

последващо разрушаване и опасност от наводнения на прилежащи площи на реките. За 

осъществяване на връзка между водното течение на коригираната река и водното течение 

в старите корита, има изградени шлюзове под земно-насипните диги (тръбни връзки), на 

вход и изход на стари корита за оводняването им. В много случаи липсват затворните 

органи (жаба-клапи) на шлюзовете, което 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, необходимо вследствие покачването на 

нивото на подземните води при продължително високо водно ниво на р. Дунав. 

 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 Област Ловеч и Област Плевен в урбанизираните територии се извършва 

от съответната Община. 

 Констатирани критични участъци по защитните съоръжения на големите реки на 

територията на РИОСВ Плевен, области Плевен и Ловеч:  

    

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; 

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

землището на с. Ореховица, 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; 
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- 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 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 

и дървесна растителност; 

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

воден откос от вълнова ерозия. 

През 2016 г. са извършени дейности, свързани с подобряване проводимостта на 

речните легла на: участък от река Гривишка бара в урбанизираната територия на гр. 

Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен; участък от река Съзлийка в урбанизираната територия 

на гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен; отводнителен канал при подстанция Мизия – 

МЕР Плевен в землището на с. Рупци, общ. Червен бряг, обл. Плевен; участък на 

разстояние 500 м след язовирната стена на яз. „Селището“ в землището на гр. Пордим, 

общ. Пордим, обл. Плевен; участък на разстояние 500 м след язовирната стена на яз. 

„Камъка“ в землището на с. Вълчитрън, общ. Пордим, обл. Плевен; участък от речното 

корито на р. Бели Осъм, в урбанизираната територия на с. Чифлик, общ. Троян, обл. 

Ловеч, до улица "Никола Войниковски" от № 10 до № 18; участък от речното корито на р. 

Заводна в урбанизираната територия на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч; участък от 

речното корито на р. Бели Вит в урбанизираната територия на с. Рибарица, общ. Тетевен, 

обл. Ловеч, при пешеходен мост в местността "Цачовото"; участък от речното корито на р. 

Брашленица в урбанизираната територия на с. Черни Вит, общ. Тетевен, обл. Ловеч, при 

мост, свързващ ул. "Христо Ботев" и ул. "Капитан Войниковски" до вливането и в р. 

Черни Вит; участък от речното корито на дере Романов дол в урбанизираната територия 

на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч, десен приток на р. Бели Вит; участък от речното 

корито на р. Конски дол в урбанизираната територия на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. 

Ловеч; участък на разстояние 500 м след язовирната стена на яз. „Пелишат“ в землището 

на с. Пелишат, общ. Плевен, обл. Плевен; участък от р. Катунецка в урбанизираната 

територия на населените места в землището на с. Катунец, общ. Угърчин, обл. Ловеч; 

Участък от р. Лешненска в урбанизираната територия на с. Кирчево, общ. Угърчин, обл. 

Ловеч; участък от р. Каменка в урбанизираната територия на с. Кирчево, общ. Угърчин, 

обл. Ловеч; участък на разстояние 500 м след язовирната стена на яз. „Шосейна варианта“ 

в землището на с. Вълчитрън, общ. Пордим, обл. Плевен. 

Техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях се 

контролират от Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически 
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надзор или оправомощени от него длъжностни лица на основние чл. 190, ал. (4) от Закона 

за водите.  

 

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

на РИОСВ Плевен 

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

специфични замърсители в повърхностните водни обекти на територията на инспекцията. 

5.2.През 2016 г. не са регистрирани аварийни ситуации с изпускане на отпадъчни 

води от точкови източници в СОЗ (санитарно охранителни зони на водоизточници за 

питейно-битови нужди) и замърсяване на подземни води.  

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

 през 2016 г. на територията на РИОСВ Плевен не са реализирани големи 

инфраструктурни проекти – ПСОВ, ПСПВ и др. 

5.4.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.  

 

 

 


