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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 2017 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 86 водни обекта, инсталации и дейности, от които се 

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

127 проверки на източници на отпадъчни води, от които 94 планови проверки и 33 

извънредни проверки. Извънредните проверки са във връзка с постъпили жалби и сигнали 

– 10 броя, последващ контрол – 6 броя, писма на др.институции – 5 бр., по друга причина 

– 12 броя. Експертите са участвали в 13 бр. планови проверки на инсталации с комплексно 

разрешително и в 24 бр. планови комплексни проверки.  

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

водни обекти се извършва по поречия. През периода са направени 127 проверки на 86 

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

следва: поречие Вит – 29 броя, поречие Осъм – 37 броя, поречие Искър – 15 броя, поречие 

Дунав – 3 броя, поречие Видима – 2 броя. 

Основни приоритети при извършване на контролната дейност през 2017 г. са: 

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

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

733/15.12.2016 г. на Министъра на околната среда и водите. Съвместно с Регионална 

лаборатория – Плевен е проведен контролен мониторинг на отпадъчни води от 20 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.  

- контрол на емитери на отпадъчни води по постъпили жалби и сигнали, свързани с 

аварийни зауствания 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 

През 2016 г., в рамките на  втория ПУРБ, БДДР е извършила оценка на състоянието 

по повърхностни водни тела на територията на Дирекцията. Направените оценки за 

екологичното и химично състояние за ПУРБ 2016-2021 г. могат да се видят в Приложение 

4.1.2.1.Раздел IV, на web страницата на БДДР, 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/ 

Новото за втория цикъл на ПУРБ е изготвяне, съгласуване и одобрение на 

програмите за мониторинг на води. За всяка година, стартирането на програмите е на  

първи април, а изпълнението - приключва на 31 март на следващата година. 

 

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/
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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През 2016 и 2017 г. на територията на БДДР Плевен са изпълнени следните 

програми за мониторинг на води, одобрени със заповеди на МОСВ: 

Заповед РД-167/30.03.2016 г.: Програма за контролен и оперативен мониторинг на 

повърхностни води, в т.число води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, 

мониторинг на подземни води - количествен и качествен анализ в периода 01.04.2016 - 

30.03.2017 г. Пунктовете за контролен мониторинг на повърхностни води, в т.число 

повърхностна мрежа и води в защитени зони на води за пиене са 45 броя. На оперативен 

мониторинг - 78 пункта, в програмата за TNMN  са 12 пункта, а в програмата за води за 

питейно битово водоснабдяване в зоните за защита 86 пункта. 

Заповед №РД-229/05.04.2017 г.: Програма за контролен и оперативен мониторинг 

на повърхностни води в т.ч. води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, 

мониторинг на подземни води (количествен и качествен), изпълнение на програмата за 

мониторинг на води в нитратно уязвими зони за периода 01.04.2017 до 30.03.2018 г. 

Пунктовете за контролен мониторинг са 39 броя, за оперативен мониторинг - 99 броя,, в 

програмата за TNMN има 12 пункта, в програмата води за питейно-битово водоснабдяване 

в зони за защита - 107 пункта. Пунктовете в националната мрежа за мониторинг на води, 

попадащи в уязвими  зони са 24 броя. 

           Оценката на качеството на водите, според биологичните елементи за качество 

(БЕК) е направена съгласно заповед на МОСВ (с утвърдени методики за хидробиологичен 

мониторинг) и Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. 

Оценката е типово специфична – границите на класовете между отделните състояния 

(отлично, добро, умерено, лошо и много лошо) са съобразени с типа на водното тяло. 

 В програмите за хидробиологичен мониторинг (ХБМ) за 2016 и 2017 година са 

включени 34 пункта от категория реки и 1 пункт за категория езера/язовири. За реки са 

анализирани биологичните елементи за качество (БЕК) – макрозообентос, макрофити и 

фитобентос, а за езера/ язовири оценка е направена по показателя фитопланктон. Поради 

ограничен финансов ресурс програмата за мониторинг на езера /язовири е редуцирана и 

данни за язовирите на територията на РИОСВ Плевен има само за 2016 г.  

На територията на РИОСВ Плевен са разположени целите водосбори на поречията 

на реките Вит и Осъм, части от поречията на реките Искър, Янтра и Дунав. Басейновите 

дирекции изработват, предлагат програми и провеждат мониторинг на повърхностни води. 

Предоставена е информация от БДДР Плевен за пунктове за мониторинг на повърхностни 

води, мониторингови кодове, състояние на повърхностни води по поречия на територията 

на РИОСВ Плевен както следва:  

 

Поречие Дунав 

На територията на РИОСВ Плевен има един пункт за моноторинг на р.Дунав - при 

с.Байкал, с код BG1DU00039MS050. Пунктът е част от международната транснацонална 

мониторингова мрежа за река Дунав /TNMN/. Изпълняваната програма за мониторинг е 

унифицирана за всички пунктове по реката. Честотата на пробовземане е 12 пъти 

годишно.  

Оценката на физикохимичните показатели, подкрепящи БЕК е извършена въз 

основа на изискванията на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води, за 

тип R7 - големи дунавски притоци. Това е наложено поради факта, че за тип R6, големи 

реки долен Дунав, към който принадлежи поречието на реката в нормативния документ 

няма разписани референтни стойности за отлично, добро и  умерено състояние. 

Резултатите от анализа за периода 2016 - 2017 г. показват подобряване качеството 

на водата в наблюдавания участък. Стойностите на кислородните и биогенни показатели 
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са близки до изискванията за отлично състояние. По всички физикохимични показатели 

стойностите отговарят на изискванията за  отлично/добро състояние. 

Анализираните специфични замърсители не показват отклонения  от изискванията 

за добро състояние, съгласно Наредба Н-4. Трябва да се отбележи, че са измерени отделни 

високи концентрации на алуминий, над изискванията за добро състояние. Резултатите са в 

границата - 19,8 до 39,3 µg/l, при норма 15 µg/l, но СГС е под СКОС, съгласно 

нормативния документ. 

В периода 2016-2017 г. не са измерени концентрации над СКОС на приоритетни 

вещества /ПВ/. Няма стойности на концентрации на ПВ над максимално допустимата 

концентрация /МДК/.  

На основание анализа на резултатите, р. Дунав в участъка на гр. Байкал може да 

бъде оценена в добро химично състояние по приоритетните вещества, които се анализират 

по изискванията на програмата за TNMN.  

В програмата за хидробиологичен мониторинг на територията на Дунавски район 

за 2017 г. не са планирани за наблюдение пунктове на р. Дунав и оценка на екологичното 

състояние за водно тяло р.Дунав не може да бъде направена на този етап. Водно тяло с код 

BG1DU000R001, в ПУРБ 2016 - 2021 г. е СМВТ и е оценено с умерен екологичен 

потенциал.  

 

Поречие Вит 

Качеството на водите на река Вит и нейните притоци се наблюдава в 21 пункта за 

мониторинг, разположени в 13 водни тела. Два от пунктовете са разположени във водно 

тяло, определено в Зона за защита на водите /ЗЗВ/ предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване /ПБВ/. Наблюдаваните пунктове са: 

 BG1VT00011MS010, р. Вит на устие при гр.Гулянци 

 BG1VT00015MS020, р. Вит при с. Биволаре 

 BG1VT00021MS030, р. Тученица, при с.Опанец  

 BG1VT00032MS041, яз. Телиш 

 BG1VT00325MS031, яз. Г.Дъбник 

 BG1VT00055MS040, р. Вит при с. Садовец 

 BG1VT00631MS1030, р. Вит, след с. Ясен 

 BG1VT006575MS100, р. Вит, след с. Садовец 

 BG1VT06321MS090, р. Долнодъбнишка бара, с. Долни Дъбник-мост  

 BG1VT00671MS1040, р. Вит, след с.Ъглен 

 BG1VT00677MS1020, р. Вит, при с.Торос 

 BG1VT00061MS050, р. Каменка, при с.Бежаново 

 BG1VT06913MS1050, р. Вит, при махала Асен 

 BG1VT06913MS1050, р. Калник, преди вливане в р. Вит, при с. Б.извор  

 BG1VT00891MS051, яз. Сопот 

 BG1VT09931MS080, р. Бели Вит, с. Рибарица 

 BG1VT69922MS079, р. Костина, над мест. Кървавотоо кладенче 

 BG1VT99111MS060, р. Вит, гр. Тетевен 

 BG1VT69213MS1010, р. Черни Вит при с. Дивчевото 

 BG1VT09921MS070, РВ Болованджика 

 BG1VT69939MS012, РВ Брестнишка лъка. 

На устието на р.Вит са разположени два пункта за мониторинг - р. Вит след гр. 

Гулянци и р.Вит след гр. Долна Митрополия при с. Биволаре, които дават информация за 

водно тяло BG1VT100R009 - р. Вит от вливане на р. Тученица при Опанец до устие. В 

ПУРБ 2016 - 2021 г. тялото е оценено в умерен екологичен потенциал и добро химично 

състояние. 
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За периода 2016 - 2017 г. по кислороден режим, електропроводимост, фосфати и 

някои съединения на азота, резултатите от анализа показват концентрации близки до 

отлично и добро състояние. Превишени концентрации, отговарящи на умерено състояние 

са измерени по показателите: азот нитратен, общ азот, БПК5.  

Няма измерени високи концентрации над изискванията за СКОС по анализираните 

специфични замърсители. Не е установен алуминий над СКОС, който в предишния 

период е една от причините за оценка на тялото в умерен екологичен  потенциал.  

Въпреки наблюдаваните подобрения на качеството на водите за периода 2016 - 

2017 г. водното тяло на устието на р. Вит се определя като умерен потенциал по 

физикохимична характеристика и специфични замърсители. 

За оценка на химичното състояние на водното тяло са анализирани двадесет и девет 

от общо 33 приоритетни вещества. Анализът показва, че за периода 2016 - 2017 година за 

приоритетното вещество флуорантен са измерени стойности над изискванията на СКОС за 

добро състояние.  

Данните от хидробиологичен мониторинг за пунктовете - р.Вит след гр. Гулянци и 

р.Вит, след гр. Долна Митрополия, при с. Биволаре са от БЕК макрозообентос, макрофити 

и фитобентос (2016/2017 г.) и според тях състоянието по биологични елементи и в двата 

пункта е умерено. В ПУРБ 2016-2021 г. водното тяло е оценено в умерено екологично 

състояние. 

Оценка на екологичното състояние не може да бъде направена на този етап, тъй 

като съществуват ограничен брой мониторингови данни и оценката би била некоректна. 

 

Основно поречие Вит 

На основното поречие на река Вит са разположени следните водни тела:  

- р. Вит от вливане на р. Каменка при с.Бежаново до вливане на р. Тученица при 

с.Опанец, включително приток р. Бара, след язовир Горни Дъбник, BG1VT307R1007 с 

четири пункта за мониторинг 

- р. Вит от вливане на р. Калник при Пещерна до вливане на р. Каменка при 

Бежаново, BG1VT307R1107 с два пункта за мониторинг 

- р. Вит от вливане на реките Черни Вит и Бели Вит при Тетевен до вливане на 

р.Калник при Пещерна, BG1VT789R1005, един пункт за мониторинг 

В ПУРБ 2016 - 2021 г. основното поречие на река Вит се характеризира с добра 

физикохимична характеристика, като новосформираното водно тяло BG1VT789R1005 не е 

оценено за екологично и химично състояние, поради липса на данни от мониторинг.   

Във водно тяло BG1VT307R1007се наблюдават превишения по общ N, P-PO4, общ 

P и то е оценено в умерено екологично и добро химично състояние. Другото водно тяло - 

BG1VT307R1107 е с оценка добро екологично и добро химично състояние. 

През наблюдвания период и в трите водни тела, разположени по основното течение 

на р. Вит, няма измерени специфични вещества с концентрация над СКОС. 

В заключение оценката по физикохимични показатели и специфични замърсители 

за основното поречие на река Вит е умерено екологично състояние, което се дължи на 

измерените високи  концентрации на нутриенти във водите. 

За оценка на химичното състояние са планирани за анализ приоритетни вещества и 

в трите водни тела. След анализ на резултатите от проведения мониторинг е установено, 

че не се наблюдават превишения на анализираните пестициди, инсектициди, органични 

вещества и полициклични ароматни въглеводороди. Оценката за химичното състояние е 

добра. 

Данните от хидробиологичен мониторинг за тяло BG1VT307R1007 са от два 

пункта - р. Вит след с.Ясен и р. Вит след с.Садовец. Общата оценката по биологични 

елементи за пунктовете е умерено състояние. За тяло BG1VT307R1107 мониторинговите 

данни от пункт  р.Вит след с.Ъглен са от БЕК макрозообентос и макрофити (2016 г.) и 

оценката според тях е умерено състояние. За тяло BG1VT789R1005 наличните данни от 
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пункт - р.Вит при махала Асен са от БЕК макрозообентос и макрофити (2016 г.) и според 

тях оценката е умерено състояние.  

Оценка на екологичното състояние за водните тела не може да бъде направена на 

този етап, тъй като съществуват ограничен брой мониторингови данни и оценката би била 

некоректна. 

 

Язовири Телиш, Горни Дъбник и Сопот 

За ПУБР 2016-2021 година, язовирите в поречие Вит са оценени, като следва: 

- Язовир Телиш  е оценен в неизвестно екологично състояние, тъй като липсват 

достоверни данни от анализ на биологични елементи за качество. По физикохимични и 

специфични замърсители водата в язовира отговаря на добро състояние. Няма оценка за 

химично състояние, поради липса на данни от мониторинга на приоритетни вещества. 

- Язовир Горни Дъбник е оценен в добър екологичен потенциал и в неизвестно 

химично състояние.  

- Язовир Сопот е оценен в добър екологичен потенциал и в неизвестно химично 

състояние.  

За периода 2016-2017 г. след проведения мониторинг и анализа на резултатите, 

оценката е следната: 

-  Язовир Телиш – не се наблюдава превишение на стойностите за добро състояние 

по всички физикохимични показатели, както и по анализраните специфични замърсители. 

По тези елементи за качество състоянието е добро. От анализа на приоритетните вещества 

се установява, че няма превишение по изследваните приоритетни вещества. Химическото 

състояние на тялото се оценява като добро. 

- Язовир Горни Дъбник запазва оценката си за добро състояние по физикохимични 

елементи за качество и специфични замърсители. Химичното състояние е добро.  

- Язовир Сопот - по някои физикохимични показатели показва отклонение от 

стойностите за добро състояние, а именно: азот амониев, БПК5, общ азот и общ фосфор. 

Измерените концентрации на специфични замърсители са в границите на изискванията на 

СКОС за добро състояние. Оценката по физикохимичните елементи за качество и 

специфични замърсители за водното тяло отговаря на умерен екологичен потенциал. 

Оценката на химичното състояние е добро. 

В периода 2016-2017 г. язовирите Телиш, Горни Дъбник и Сопот не са включени в 

Програмите за хидробиологичен мониторинг и поради това за тях, не може да бъде 

направена оценка на екологичното състояние. 

 

Река Тученица 

За ПУРБ 2016 - 2021 година, водното тяло на река Тученица е оценено в лошо 

екологично и добро химическо състояние. Наблюдавани са високи концентрации на 

всички анализирани нутриенти, БПК5 и електропроводимост над стойностите за добро 

екологично състояние. 

В периода 2016 - 2017 г. измерените стойности на физикохимичните показатели 

показват стойности, над изискванията за добро състояние. Подобрение се наблюдава само 

при анализите на специфични замърсители. В периода 2010 - 2015 г. са измерени високи 

концентрации, над изискванията за СКОС, на специфичните замърсители Mn и Fe. В 

периода 2016 - 2017 г. такива резултати не се установяват. 

Както и в предходния период водите на р. Тученица не са замърсени с приоритетни 

вещества. Анализирани са всички тежки метали, пестициди, полициклични ароматни 

въглеводороди и др. органични разтворители. Не са установени превишения на СКОС за 

добро химично състояние. 

Химичното състояние на тяло BG1VT200R008 на р. Тученица от извор до вливане 

в р. Вит при с.Опанец се запазва добро. 
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Наличните данни от хидробиологичния мониторинг за пункт - р.Тученица преди 

вливане в р.Вит при с.Опанец от БЕК макрозообентос (за 2017 г.) отчитат умерено 

състояние.  

Оценка на екологичното състояние не може да бъде направена на този етап, тъй 

като мониторинговите данни са ограничен брой и оценката би била с изключително ниска 

степен на достоверност. 

 

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

р.Елешница, р. Сопотска и Батънска, водно тяло BG1VT600R006. 

За ПУРБ 2016 - 2021 г., водното тяло на р. Каменка е оценено в добро екологично и 

добро химическо състояние. При анализ на физикохимичните показатели са наблюдавани 

високи концентрации само на общ азот и общ фосфор, извън стойностите за добро 

екологично състояние. 

За периода 2016 - 2017 г. измерените стойности на физикохимичните показатели 

показват запазване на състоянието, като се наблюдават  стойности над изискванията за 

добро състояние по показателите: N-NO3, общ N и P-PO4. От групата на специфичните 

замърсители се наблюдават високи концентрации на алуминий. На основание резултатите 

от физикохимичния мониторинг и мониторинга на специфичните замърсители, водното 

тяло - р. Каменка се оценява в умерено състояние.  

Както и в предходния период водите на р. Каменка не са замърсени с приоритетни 

вещества. Анализирани са тежки метали и пестициди. Не са установени превишения на 

СКОС за добро химично състояние. 

Химичното състояние на тяло BG1VT600R006 на р. Каменка от извор до вливане в 

р. Вит се запазва добро. 

Пунктът за хидробиологичен мониторинг на водното тяло е р.Каменка, след 

вливане на р.Катунецка при с.Бежаново. Данните за него са от БЕК макрозообентос, 

макрофити и фитобентос (за 2017 г.) и според тях състоянието е добро.  

Оценка на екологичното състояние не може да бъде направена на този етап, тъй 

като съществуват ограничен брой мониторингови данни и оценката би била некоректна. 

 

Река Калник от яз. Сопот до вливане в р. Вит, водно тяло BG1VT789R1105. 

За ПУРБ 2016-2021г., водното тяло на р.Калник е оценено в неизвестно екологично 

и химично състояние. Тялото е новообразувано в нови граници и поради липса на данни 

не е оценено.  

За периода 2016-2017 г. са планирани за анализ всички физикохимични показатели, 

специфични замърсители и някои приоритетни вещества. Измерените физикохимични 

показатели показват превишени стойности над изискванията за добро състояние по 

показателите: N-NH4, N-NO3, общ N, P-PO4 и общ P. Не се наблюдават високи 

концентрации на вещества от групата на специфичните замърсители. На основание 

резултатите от физикохимичния мониторинг и мониторинга на специфичните 

замърсители, може да се заяви че водното тяло на р. Калник се оценява в умерено 

състояние.  

Река Калник не е замърсена с  приоритетни вещества. Изследвани са широка група 

пестициди, хербициди и др. приоритетни вещества. Няма измерени стойности над 

изискванията за СКОС за добро състояние. 

Водното тяло на  река Калник след язовир Сопот може да бъде оценено в добро 

химично състояние. 

Според наличните данни от макрозообентос, макрофити и фитобентос (за 2016 г.) 

от пункт - р.Калник преди вливане в р.Вит, при с. Български извор състоянието по 

биологични елементи е умерено. 



 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2017 г.                                                                  стр.  II. 2.  7 

Оценка на екологичното състояние не може да бъде направена на този етап, поради 

ограничения брой мониторингови данни. В случай че такава бъде направена, тя би била 

некоректна спрямо реалната такава. 

 

Река Бели Вит до вливане на р.Черни Вит при Тетевен, включително притоци - 

Костика, Заводна и Черна река, без зоната за защита РВ Болованджика и РВ Брестнишка 

лъка на р. Рибарица. 

Качеството на водата във водно тяло - р.Бели Вит BG1VT900R1001 се наблюдава в 

3 пункта за мониторинг - при с. Рибарица, при гр.Тетевен и р.Костина, приток на р. Б.Вит, 

над местността Кървавото кладенче. 

За ПУРБ 2016 – 2021 г., водното тяло е оценено в добро екологично и добро 

химично състояние. 

За периода 2016 - 2017 г. се наблюдава влошаване на състоянието на водите по 

показателите: общ N, фосфор от ортофосфати P - PO4 и общ P. Другите стойности на 

измерените физикохимични показатели отговарят на изискванията за добро състояние на 

водното тяло. Няма измерени високи стойности, над изискванията на СКОС на 

анализраните специфични замърсители. От направения анализ на резултатите от 

мониторинг може да се заяви, че качеството на водата по физикохимични показатели и 

специфични замърсители отговаря на изискванията за умерено състояние. 

За оценка химичното състояние на водите са анализирани всички тежки метали, 

полициклични ароматни въглеводороди и други въглеводороди. Няма измерени 

концентрации над СКОС за добро състояние. Водното тяло е оценено в добро химично 

състояние. 

За водно тяло BG1VT900R1001 данните от хидробиологичен мониторинг са от два 

пункта - р. Вит след Тетевен и р.Бели Вит над с. Рибарица. За двата пункта данните са от 

2017 г. и според наблюдаваните в тях БЕК макрозообентос, макрофити и фитобентос 

състоянието по биологични елементи е добро.  

Оценка на екологичното състояние не може да бъде направена на този етап, поради 

ограниченият брой мониторингови данни, и ако такава бъде направена би била с ниска 

степен на достоверност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторингов пункт „Кървавото кладенче“ на р. Костина 
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РВ "Болованджика"и РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица 

Запазват оценката си за добро състояние по измерените концентрации на 

специфичните замърсители и приоритетни вещества. Няма отклонение от изискванията за 

добро/отлично състояние по отношение на физикохимичните показатели. 

Водното тяло BG1VT900R1101, което е разположено в зона за защита на водите за 

питейно-битово водоснабдяване е в добро екологично и добро химично състояние в 

периода 2016 - 2017 година. 

За РВ Болованджика над с.Рибарица наличните резултати от хидробиологичен 

мониторинг на БЕК макрозообентос (от 2016 г.) отчитат отлично състояние. 

Оценка на екологичното състояние на водното тяло не може да бъде направена на 

този етап, тъй като данните от мониторинга са ограничен брой и оценката би била с ниска 

степен на достоверност. 

 

р. Черни Вит от извор до вливане на р. Бели Вит при Тетевен, вкл. притоци - 

Свинска и Косица, без зона за защита РВ Свинска река 1 и 2, водно тяло BG1VT900R1002. 

За ПУРБ 2016-2021 г., водното тяло е оценено в отлично екологично и добро 

химично състояние. 

За периода 2016 – 2017 г. се наблюдава влошаване на състоянието по показателите: 

общ N , фосфор от ортофосфати P - PO4 и общ P. Измерените стойности по другите 

физикохимични показатели отговарят на изискванията за добро състояние. Не са измерени 

стойности, над изискванията на СКОС по анализираните специфични замърсители. От 

проведения мониторинг може да се заяви, че качеството на водата по физикохимични 

показатели и специфични замърсители отговаря на изискванията за умерено състояние. 

За оценка на химичното състояние са анализирани голям брой пестициди. Няма 

измерени концентрации над СКОС за добро състояние. Водното тяло е оценено в добро 

химично състояние. 

За водно тяло BG1VT900R1002 данните от хидробиологичен мониторинг са от 

р.Черни Вит след с. Дивчевото и според изследваните БЕК макрозообентос, макрофити и 

фитобентос (2016 г.) състоянието е добро.  

Оценка на екологичното състояние не може да бъде направена на този етап, тъй 

като съществуват ограничен брой мониторингови данни и оценката би била с ниска 

степен на достоверност. 

 

Поречие Осъм 

На река Осъм  и нейните притоци  са разположени в 17 водни тела и качеството на 

водите се наблюдава в 29 пункта за мониторинг. Десет от пунктовете са разположени във 

водни тела, определени като Зона за защита на водите предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване /ЗЗВ за ПБВ/. В поречието се наблюдават следните мониторингови 

пунктове:  

 BG1OS00037MS1060, р.Осъм, след вливане на р.Мечка при с.Дебово 

 BG1OS00011MS010, р.Осъм при с.Черковица, на устие преди вливане в р.Дунав 

 BG1OS00036MS120, р.Пордимска бара, при с.Обнова 

 BG1OS00037MS020, р.Осъм при с.Изгрев 

 BG1OS00021MS140, р.Мечка с.Дебово, на моста 

 BG1OS00021MS140, р.Ломя при с.Варана 

 BG1OS00611MS040, р.Бара, преди вливане в р.Осъм 

 BG1OS00715MS050, р.Осъм, след гр.Ловеч 

 BG1OS00799MS060, р.Осъм, след гр.Троян 

 BG1OS00051MS030, р.Осъм, при гр.Левски 

 BG1OS72741MS052, м.Исов мост, ОРВ Сухата река 



 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2017 г.                                                                  стр.  II. 2.  9 

 BG1OS07112MS100, р.Маарата с.Крушуна, карстови извори 

 BG1OS71211MS080, р.Берница,  преди вливане в р.Осъм 

 BG1OS00728MS1020, р.Бели Осъм, преди вливане на р.Черни Осъм,  гр.Троян 

 BG1OS07284MS1080, десен приток на р.Б. Осъм, след с.Балканец (преди моста) 

 BG1OS00099MS1010, р. Бели Осъм, при с.Балканец 

 BG1OS07288MS012, м.Жална, РВ Въртяжка 

 BG1OS00099MS070, РВ Черни Осъм, бента 

 BG1OS07288MS092, РВ Мировското 

 BG1OS72921MS002, РВ Краевица 

 BG1OS07286MS042, м.Кончетата, ОРВ Стъргонска 

 BG1OS07288MS072 м.Дъскорезницата, РВ Зеленика 

 BG1OS07288MS022, Дънно водохващане Къси дял 

 BG1OS07288MS112, РВ Козещица 

 BG1OS07289MS102, м.Слатина, РВ Слатински дол 

 BG1OS07284MS1100, десен приток на р.Бели Осъм в с.Балканец 

 BG1OS72861MS032, ОРВ Нанковото 

 BG1OS07287MS1030, р.Бели Осъм, с.Бели Осъм на моста 

 BG1OS07286MS1040, р.Бели Осъм (Ръждавец) след с.Шипково, на моста над 

р.Бели Осъм 

 

Основно поречие р.Осъм  

В основното поречие на река Осъм са разположен следните водни тела и пунктове 

за мониторинг: 

- р. Осъм от вливане на р. Мечка при Дебово до устие, водно тяло BG1OS130R1015 

с два пункта за мониторинг 

- р. Осъм от вливане на р. Ломя при Левски до вливане на р. Мечка при Дебово, 

включително приток - р. Мечка, водно тяло BG1OS130R1115 с три пункта за мониторинг 

- р. Осъм от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм при Троян до вливане на 

р.Берница при Александрово, включително притоците - Команска, Суха, Дрипля и 

Берница, водно тяло BG1OS700R1001 с два пункта за мониторинг 

- р. Осъм от вливане на р. Берница при Александрово до вливане на р. Ломя, 

включително приток р.Градежница, водно тяло BG1OS700R1011 с един пункт за 

мониторинг. 

 

В ПУРБ 2016-2021 г., водното тяло на устието на р.Осъм преди вливане в р.Дунав е 

оценено в умерен екологичен потенциал и добро химично състояние.  

В периода 2016-2017 г., е установена промяна в качеството на водата на р.Осъм в 

този участък. Измерени са стойности над изискванията за добро състояние по БПК5 и азот 

нитратен. Няма установени високи концентрации на специфични замърсители над 

стойностите на СКОС за добро състояние. Общата оценка, след анализа по тези 

показатели, определя умерен екологичен потенциал за водно тяло BG1OS130R1015. 

За оценка на химичното състояние на водното тяло са планирани 33 приоритетни 

вещества от Наредбата за СКОС. Анализирани са и са предоставени резултати от 29 

приоритетни вещества. Оценката е добро химично състояние, но с ниска достоверност, 

поради факта, че няма проведени изпитвания на 4 от приоритетните вещества. За същите 

лабораториите на ИАОС нямат разработени и усвоени методики. 

Данните от хидробиологичен мониторинг за това водно тяло са от пункт р.Осъм 

при гр.Черковица. Анализираните БЕК риби (2016 г.) отчитат добро състояние, а БЕК 

макрозообентос (2017 г.) - умерено състояние. 
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Оценка на екологичното състояние не може да бъде направена на този етап, тъй 

като съществуват ограничен брой мониторингови данни и оценката би била с много ниска 

степен на достоверност. 

 

Водно тяло BG1OS130R1115, разположено на  р. Осъм от вливане на р. Ломя при 

Левски до вливане на р. Мечка при Дебово, в ПУРБ 2016-2021 г., е оценено  в умерен 

екологичен потенциал и добро химично състояние. 

В периода 2016-2017 г. в два от пунктовете е планиран и проведен мониторинг на 

физикохимични показатели, специфични замърсители и на някои приоритетни вещества. 

След анализ на данните е установено, че има подобрение на някои показатели, като БПК5 

и амониев азот. В сравнение с отчетените резултати по тези показатели за умерено 

състояние за предишния период, сега резултатите по тези показатели отговарят на 

изискванията за добро състояние. Запазват се високите концентрации на нитратен азот и 

общ азот. 

В последните две години не са установени превишения на концентрациите на 

специфични замърсители. На база резултатите от изпитване по физикохимични 

показатели и специфични замърсители, тялото може да се оцени  в умерен екологичен 

потенциал, т.е. запазва оценката от предишния период. 

За оценка на химичното състояние са анализирани водни проби по тежки метали, 

пестициди, полициклични ароматни въглеводороди, органични вещества и др. от групата 

на приоритетните вещества. Не са установени стойности над изискванията на СКОС за 

добро състояние. Химичното състояние на тялото може да се оцени като добро. 

За водно тяло BG1OS130R1115 данните от хидробиологичен мониторинг са от два 

пункта - р. Осъм при гр. Изгрев и р. Осъм, след вливане на р. Мечка след с. Дебово. В 

периода 2016-2017 г. за двата пункта са анализирани макрозообентос, макрофити и 

фитобентос и според резултатите от тях състоянието е умерено. 

Оценка на екологичното състояние не може да бъде направена на този етап, тъй 

като съществуват ограничен брой мониторингови данни и оценката би била с ниска 

степен на достоверност. 

 

Качеството на водите във водно тяло BG1OS700R1011 се наблюдава в пункта на 

р.Осъм след гр. Левски. 

В ПУРБ 2016-2021 г. водното тяло е оценено в умерен екологичен потенциал и 

добро химично състояние. 

За наблюдавания период във водите на р.Осъм няма измерени превишени 

концентрации по изследваните физикохимични показатели и специфични замърсители. 

Наблюдава се подобряване на екологичния потенциал по отношение на физикохимичните 

елементи за качество и специфични замърсители, т.като измерените специфични 

замърсители не показват отклонение от изискванията на СКОС за добро състояние. 

За оценка на химичното състояние са анализирани следните приоритетни вещества: 

органични разтворители, полициклични ароматни въглеводороди и пестициди. Правят 

впечатление измерените високи концентрации на пестицида трифлуралин, над СКОС за 

добро състояние. Трифлуралинът е хербицид от групата на ароматните и флуорирани 

производни на амино и нитросъединенията. До момента същият не е откриван във водни 

проби от р.Осъм. На основание изискванията на РДВ и резултатите от анализа на 

показателя трифлуралин, водното тяло по химично състояние се оценява като 

непостигащо добро за периода. 

Според наличните данни от БЕК макрозообентос и макрофити (за 2016 г.) пункта 

на р. Осъм след гр. Левски е в умерено състояние. 

Оценка на екологичното състояние не може да бъде направена на този етап, тъй 

като данните от мониторинга са ограничени и оценката би била некоректна. 
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Едно от най- големите и натоварени водни тела от р. Осъм е това, във водосбора на 

което са разположени градовете Ловеч и Троян - BG1OS700R1001. 

В ПУРБ 2016-2021 г. водно тяло BG1OS700R1001 е оценено в умерено екологично 

и добро химическо състояние. 

За периода на 2016-2017 г. в двата пункта - след гр.Троян и след гр.Ловеч са 

анализирани всички физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни 

вещества. 

Установени са отклонения от стойностите за добро състояние по следните 

физикохимични показатели: фосфор от ортофосфати, общ фосфор и БПК5. Резултатите от 

анализа на специфичните замърсители не показват превишени концентрации, спрямо 

СКОС за добро състояние. 

На основание резултатите от мониторинга може да се заяви, че водното тяло 

запазва умереното си състояние по физикохимични елементи за качество и по специфични 

замърсители.  

В периода 2016-2017 г. са планирани за анализ приоритетни вещества от групата на 

тежките метали, пестициди, полициклични ароматни въглеводороди, органични 

замърсители и др. Не са измерени концентрации над изискванията на СКОС за добро 

състояние съгласно Наредбата за СКОС. Химичното състояние на водното тяло се запазва 

добро. 

Във водно тяло BG1OS700R1001 има два пункта за хидробиологичен мониторинг - 

р.Осъм, след гр.Ловеч и р.Осъм, след гр.Троян. В пунктовете е проведен мониторинг по 

макрозообентос и макрофити (през 2016 и 2017 г.). Оценката за двата пункта според 

биологичните елементи е умерено състояние. Не се наблюдава промяна в състоянието на 

водното тяло, при сравнение с оценката направена в ПУРБ 2016-2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Река Осъм след ПСОВ гр.Ловеч 
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Река Ломя  

Водно тяло - р.Ломя от извор до вливане в р. Осъм е с код BG1OS400R010. 

Качеството на водите се наблюдава в пункт на устието на Ломя, преди вливане в Осъм, 

при с. Варана. 

В ПУРБ 2016-2021 г. водното тяло е оценено в умерено екологично и добро 

химично състояние. 

За периода на 2016-2017 г. резултатите от анализите потвърждават състоянието на 

водното тяло по отношение на измерените високи концентрации на нутриенти и БПК5. Не 

са измерени стойности над СКОС за добро състояние по специфични замърсители. 

Химичното състояние е оценено като добро, предвид резултатите от анализираните 

приоритетни вещества – пестициди и др.  

В периода 2016-2017 г. в пункта р.Ломя след с.Варана, преди вливане в р.Осъм са 

анализирани макрозообентос и макрофити. Оценката според тези БЕК е умерено 

състояние.  

Оценка на екологичното състояние за водното тяло не може да бъде направена на 

този етап, поради ограничения брой мониторингови данни. В този случай, оценката би 

била с ниска степен на достоверност. 

 

Река  Бара  

Качеството на р. Бара от извор до вливане в р. Осъм се наблюдава, чрез пункта на 

устието преди вливане в река Осъм. Във водното тяло попада и язовир Каменец. 

За ПУРБ 2016-2021 г. водно тяло BG1OS600R1005 е оценено в умерен екологичен 

потенциал и добро химично състояние. 

Анализите, извършени в последните две години по физикохимичните елементи за 

качество показват резултати, които повтарят резултатите от предходния период по 

отношение на нутриентите и кислородния режим. Както и в предишния период не се 

наблюдават превишения на концентрацията на специфични замърсители във водите на р. 

Бара. На основа тези резултати може да се заключи, че по отношение на физикохимичните 

показатели и специфичните замърсители, водното тяло може да се оцени в умерен 

екологичен потенциал. 

Резултатите от анализа на приоритетните вещества от групата на пестицидите не 

показват отклонение от СКОС за добро химично състояние. Химичното състояние на 

водното тяло е добро. 

Според наличните данни (за 2016 и 2017 г.) от БЕК - макрозообентос и макрофити  

оценката за пункта р. Шаварна преди вливане в р.Осъм по биологични елементи е умерено 

състояние.  

Оценка на екологичното състояние за водното тяло не може да бъде направена на 

този етап, тъй като съществуват ограничен брой мониторингови данни и оценката би била 

с ниска степен на достоверност. 

 

Река Маарата 

Карстовият извор на р. Маарата при с.Крушуна е разположен във водно тяло 

BG1OS700R1111. За ПУРБ 2016-2021 г. тялото е оценено в добро екологично и 

неизвестно химично състояние. 

В периода 2016-2017 г. са анализирани всички физикохимични елементи за 

качество и специфични замърсители. За определяне химичното състояние е планиран 

мониторинг на всички приоритетните вещества. Необходимо е уточнение, че 

мониторинговият пункт на р. Маарата при с. Крушуна е референтен пункт за тип R15 - 

карстови извори. Резултатите от анализа показват, че не са превишени  стойностите за 

добро състояние по повечето от физикохимичните показатели, с изключение на азот 

нитратен и общ азот. 
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Не са установени превишения на концентрацията на анализираните приоритетни 

вещества в пункта на р. Маарата. Водното тяло е в добро химично състояние. 

  За пункт - р.Маарата, с.Крушуна, карстови извори данните от хидробиологичния 

мониторинг са от БЕК макрозообентос, макрофити и фитобентос (2017 г.) и според тях 

състоянието е добро. 

Оценка на екологичното състояние за водното тяло не може да бъде направена на 

този етап, тъй като съществуват ограничен брой мониторингови данни и оценката би била 

с изключително ниска степен на достоверност. 

 

 

Водни тела по подпоречие Бели Осъм 

Част от водните тела в подпоречие Бели Осъм са новообразувани и в ПУРБ 2016 -

2021 г. са оценени в неизвестно състояние, поради липса на резултати от мониторинг. 

Други са разположени в ЗЗВ предназначени за ПБВ и за оценката им е ползван подхода на 

групиране. Поради това, че водните тела в ЗЗВ не са натоварени с антропогенен натиск за 

оценка на екологичното и химично състояние периода 2016 - 2017 г. ще се изполва същия 

подход. 

Пунктовете за хидробиологичен мониторинг за водни тела BG1OS890R1816, 

BG1OS890R1616 и BG1OS890R1016 са съответно: р.Бели Осъм, при с.Бели Осъм; десен 

приток на р.Бели Осъм след с.Балканец, преди моста и р.Бели Осъм преди вливане в 

р.Черни Осъм при гр. Троян. В трите пункта е анализиран БЕК макрозообентос (2016г.) и 

оценката е добро състояние.   

Оценка на екологичното състояние за водните тела не може да бъде направена на 

този етап, поради ограниченият брой мониторингови данни, което би направило оценката 

некоректна и с ниска степен на достоверност. 

Данните от хидробиологичен мониторинг за водно тяло BG1OS890R1916 са за 

пункт р.Ръждавец, ляв приток на р. Бели Осъм, след с.Шипково на моста за с.Бели Осъм. 

Анализираният БЕК макрозообентос (2016 и 2017 г.) отчита добро състояние. 

Оценка на екологичното състояние за водното тяло не може да бъде направена 

поради ограниченият брой данни от мониторинг.   

 

Водни тела по подпоречие Черни Осъм 

Водно тяло с пунктове за мониторинг РВ "Миревско“, РВ "Черни Осъм" Бента и РВ 

"Краевица" е с код BG1OS890R1116. 

Речното водохващане „Бента“ на р. Черни Осъм се ползва се за водоснабдяване на 

много потребители и затова са направени анализи по всички физикохимични показатели, 

специфични замърсители и всички приоритетни вещества.  

Резултатите от анализа по физикохимичните елементи за качество отговарят на 

отлично/добро състояние. Няма измерени концентрации на специфични замърсители и 

приоритетни вещества над  СКОС. 

Водното тяло е в добро екологично и химично състояние. Оценката му може да 

бъде приложена, позовавайки се на подхода за групиране и за другите водни тела, които 

са разположени в ЗЗВ предназначени за пиене и са в същия тип - R2. 

Данните от хидробиологичен мониторинг за водното тяло са за пункт р.Черни 

Осъм, водохващане Бента (2017г.) и според анализираните БЕК макрозообентос и 

макрофити състоянието е отлично. 

Оценка на екологичното състояние не може да бъде направена на този етап, тъй 

като съществуват ограничен брой мониторингови данни и оценката би била с ниска 

степен на достоверност. 

В ПУРБ 2016-2021г. водното тяло е оценено в отлично състояние. 
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Поречие Искър 

На територията на РИОСВ Плевен е разположен част от водосбора на река Искър. 

Водните тела са 6 броя , а мониторинговите пунктове са: 

 BG1IS00415MS1020, р.Искър при с.Реселец 

 BG1IS00415MS1020, р.Искър при с.Чомаковци, на моста  

 BG1IS00413MS1130, р.Искър при с.Староселци, на моста за с.Ставерци 

 BG1IS00416MS049, р.Златна Панега, при карстов извор 

 BG1IS00119MS020, р.Искър при с.Оряховица, на моста  

 BG1IS00416MS270, р.Искър преди устие, с.Гиген 

 BG1IS00416MS270, р.Златна Панега при гр.Червен бряг, преди вливане в р.Искър 

 BG1IS00016MS040, р.Златна Панега при гр.Червен бряг, преди вливане в р.Искър  

 BG1IS00013MS030, р.Гостиля, преди вливане в р.Искър 

Водните тела разположени по основното течение са 3 броя: р. Искър от вливане на 

р. Гостиля при Ставерци до устие, р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен 

бряг до вливане на р. Гостиля при с.Ставерци и р. Искър от вливане на р. Малък Искър 

при Роман до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг. За определяне на екологично и 

химично състояние на водните тела елементите за качество се наблюдават както следва: за 

водно тяло BG1IS100R1027 в два пункта; за BG1IS135R1026 в два пункта; за 

BG1IS135R1126 в един пункт. Границите на водните тела в устието на р. Искър са  нови. 

 

За ПУРБ 2016 - 2021 г. водно тяло BG1IS100R1027 - р. Искър от вливане на 

р.Гостиля при Ставерци до устие е оценено в добър/ много добър екологичен 

потенциал и добро химично състояние.  

За периода 2016 - 2017 г. в двата пункта (единият от които е включен в програма 

TNMN-ICPDR за р. Дунав) са планирани и има резултати от проведен мониторинг на 

физикохимични елементи за качество, специфични замърсители и приоритетни вещества. 

Не е установено превишение по физикохимичните показатели за качество, както и високи 

концентрации над СКОС за добро състояние на специфични замърсители. Водното тяло 

по тези елементи за качество е оценено в добър екологичен потенциал. 

При анализа на приоритетни вещества в няколко водни проби са установени високи 

концентрации на флурантен (пестицид). Въпреки, че повечето резултати от анализа на 

флурантен са под ГКО, по изискванията на РДВ, тялото се определя  в непостигащо добро 

химично състояние. 

Във водно тяло BG1IS100R1027 данните от хидробиологичния мониторинг са от 

два пункта - р. Искър при с.Ореховица и р. Искър при с.Гиген. В периода 2016-2017 г. в 

тези пунктове са анализирани БЕК макрозообентос и фитобентос, според които 

състоянието е  умерено, а според БЕК макрофити – добро състояние. Като цяло може да се 

заключи, че тялото е в умерено състояние според биологичните елементи за качество. 

 

Водно тяло BG1IS135R1026 - р.Искър от вливане на р.Златна Панега при Червен 

бряг до вливане на р.Гостиля при Ставерци се наблюдава в два пункта - при 

с.Староселци и при с.Чомаковци.  

В ПУРБ 2016-2021 г. тялото е оценено в лошо екологично и неизвестно химично 

състояние. 

В периода 2016-2017 г. е направено пробовземане от пункта при с. Староселци, тъй 

като пункта дава представа за състоянието на водното тяло. Резултатите от мониторинга 

на физикохимични показатели показват високи стойности, които отговарят на умерено 

състояние по показателите БПК5, азот амониев, нитрити, нитрати, общ N,  P-PO4, общ P. 

За разлика от предходния период няма измерени високи концентрации на специфични 

замърсители - Cu, Mn, Al. 
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Екологичното състояние за физикохимични показатели и специфични замърсители, 

може да се оцени като умерено. 

Химичното състояние е добро. Няма измерени концентрации над СКОС за добро 

състояние в групата на анализираните ПВ. 

Данните за пункт - р.Искър при с.Староселци по биологични елементи са за 

макрозообентос - умерено състояние, макрофити - лошо състояние и фитобентос – добро 

състояние. В заключение: според биологичните елементи за качество тялото е в лошо 

състояние. 

 

За ПУРБ 2016-2021 г. водно тяло - р. Искър от вливане на р. Малък Искър при 

Роман до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг е оценено в умерено екологично 

и неизвестно химично състояние. 

При анализа на резултатите от мониторинга за двугодишния период се наблюдават 

високи концентрации на БПК5, нитрити, общ N,  P-PO4, общ P. Няма измерени високи над 

СКОС за добро състояние на специфични замърсители. Водното тяло запазва умереното 

си състояние, както е оценката на ПУРБ. 

Данните от хидробиологичния мониторинг за водното тяло са от 2016 г. 

Анализирани са БЕК макрозообентос, макрофити и фитобентос. Според макрозообентоса 

и фитобентоса състоянието на тялото е умерено, според макрофитите – лошо. В 

заключение водното тяло е в лошо състояние според биологичните елементи за качество. 

За оценка на химичното състояние е извършен анализ на ПВ от групата на 

пестицидите - хербициди и инсектициди. Не се наблюдават високи концентрации на 

анализираните ПВ. Химичното състояние на водното тяло е добро. 

 

Река Гостиля  

За ПУРБ 2016-2021 г.водното тяло на река Гостиля от извор до устие в река Искър 

е оценено в умерено екологично и неизвестно химично състояние. 

През време на двугодишния период на изпълнение на програмите за мониторинг са 

анализирани всички физикохимични показатели. Резултатите показват превишение на 

показателите електропроводимост, БПК5, азот нитритен, азот нитратен, общ N, P-PO4. Не 

се наблюдават превишения на СКОС на специфични замърсители над изискванията за 

добро състояние. По тези показатели, оценката за водното тяло е умерено състояние. 

Планирани са за анализ ПВ от групата на металите и пестицидите - хербициди и 

инсектициди. Резултатите от анализа на тежки метали не превишават СКОС за добро 

състояние. В това водно тяло, както при водно тяло BG1IS100R1027, са установени 

високи концентрации на флурантен в някои от водните проби. На това основание, 

химичното състояние на водното тяло е непостигащо добро. 

Данните от хидробиологичния мониторинг са от БЕК макрозообентос (2017 г.) и 

според тях тялото е в умерено състояние. 

 

Река Златна Панега от с.Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, 

включително притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска, водно тяло BG1IS100R1024. 

В ПУРБ 2016-2021 г. водното тяло е оценено в умерено екологично и неизвестно 

химично състояние. 

Резултатите от мониторинга проведен  през 2016-2017 г. показват, че екологичното 

състояние се е подобрило. При анализа на  физикохимичните елементи за качество и 

специфичните замърсители, не са установени резултати които не отговарят на 

стойностите за добро състояние и са над изискванията за СКОС за добро състояние на 

специфичните замърсители. Оценката на водното тяло на база тези резултати е добро. 

Анализирани са ПВ от групата на тежките метали, органични разтворители, 

полициклични ароматни въглеводороди и др. Няма измерени концентрации над 
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изискванията на СКОС за добро състояние. Химичното състояние на водното тяло е 

добро. 

Според анализираните БЕК макрозообентос и макрофити (2017г.) водното тяло се 

оценява в добро състояние.  

 

Извор на р. Златна Панега  - от извор до с.Златна Панега 

В ПУРБ 2016-2021 г. водното тяло е оценено в добро екологично и неизвестно 

химично състояние 

В периода 2016-2017г. резултатите от мониторинга показват липса на  замърсяване, 

превишение на концентрациите на специфични замърсители  и приоритетни вещества.  

Мониторинговият пункт във водно тяло BG1IS100R1124 е определен от първия 

ПУРБ за  референтен за тип R15 и оценката отговаря на изискванията за добро екологично 

състояние и добро химично състояние. 

 Данните от хидробиологичния мониторинг за пункта р. Златна Панега при карстов 

извор по БЕК макрозообентос и фитобентос (2017г.) показват добро състояние, а по БЕК 

макрофити - лошо състояние. Като цяло може да се заключи, че тялото е в лошо състояние 

според биологичните елементи за качество. 

     Оценка на екологичното състояние на водното тяло не може да бъде направена в 

момента, защото мониторинговите данни са от една календарна година и оценката би била 

некоректна. 

 

Поречие Янтра 

На територията на РИОСВ Плевен са разположени 5 водни тела от поречие Янтра. 

Качеството на водата се наблюдава от следните пунктове за мониторинг: 

 BG1YN04471MS031, яз. Крапец 

 BG1YN84693MS1240, р. Видима, въжен мост в кв. Зла река, гр. Априлци 

 BG1YN04665MS300, р. Острешка, гр. Априлци 

 BG1YN04697MS120, РВ Лява Видима 

 BG1YN06298MS152, РВ Пръскалска и РВ Лява Видима 

 BG1YN84631MS112, м. Слатински дол, РВ Слатински дол 

 BG1YN84631MS1200, р. Видима, мост за с. Дебнево 

 BG1YN84639MS1070, р. Видима, мост преди с. Велчево/ Гумущник 

Водното тяло на язовир Крапец на р. Крапец е в нови граници. За ПУРБ 2016 - 2021 

г. водното тяло е оценено в добър и по-висок екологичен потенциал, а по химично 

състояние - в неизвестно състояние. 

За периода 2016 - 2017 г. е планиран мониторинг на всички физикохимични 

елементи за качество, специфични замърсители и приоритетни вещества. 

Анализите показват, че физикохимичните показатели повтарят стойностите 

измерени през първия сравняван период. Предвид получените резултати от мониторинга 

на физикохимичните елементи за качество и специфичните замърсители, водното тяло 

може да се оцени в умерен потенциал. 

Анализираните приоритетни вещества от групата на пестицидите не превишават 

СКОС за добро химично състояние. Водното тяло е в добро химично състояние. 

За язовир Крапец мониторинговите данни са от БЕК фитопланктон  (за 2016 г.) и 

според всички изчислени метрики, влизащи в състава на този елемент за качество, язовира 

е оценен в отлично състояние. 

Оценка на екологичното състояние не може да бъде направена на този етап, тъй 

като на база едногодишните изследвания не може да се даде заключение за състоянието на 

даден язовир и оценката, ако бъде направена ще бъде с ниска степен на достоверност. 
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Качеството на водата във водното тяло BG1YN400R1001 - р. Видима от Априлци 

до вливане на Зла река, включително притоци - Зла река и Острешка се наблюдава от два 

пункта за мониторинг. Водното тяло е новообразувано и в ПУРБ 2016-2021 г. е оценено в 

неизвестно екологично и химично състояние.  

За 2016 и 2017 г. е планиран мониторинг на всички физикохимични показатели, 

специфични замърсители и приоритетни вещества. Резултатите от анализа показват добро/ 

отлично състояние. Няма превишение на СКОС за специфични замърсители и 

приоритетни вещества. Водното тяло може да бъде оценено в добро екологично и добро 

химично състояние. 

За водно тяло BG1YN400R1001 в периода 2016 и 2017 година не е планиран 

хидробиологичен мониторинг и поради това не може да се направи оценка на 

състоянието. 

 

Водно тяло BG1YN400R1531, р.Видима от гр.Априлци до с.Дебнево е 

новообразувано. В ПУРБ 2016 - 2021 г. е оценено в неизвестно екологично и химично 

състояние.  

За 2016 и 2017 г. е планиран мониторинг на всички физикохимични показатели, 

специфични замърсители и приоритетни вещества. Резултатите от анализа показват 

добро/отлично състояние. Няма превишение на СКОС за специфични замърсители и 

приоритетни вещества. Водното тяло може да бъде оценено в добро екологично и добро 

химично състояние. 

За периода 2016 - 2017 г. в това водно тяло не е планиран хидробиологичен 

мониторинг и оценка на екологичното състояние не е направена. 

 

РВ "Пръскалска" и РВ "Лява Видима" 

Водното тяло запазва оценката си от ПУРБ 2016 - 2021 г. за отлично екологично и 

добро химично състояние. 

Данните от хидробиологичния мониторинг за водно тяло BG1YN400R1101 са от 

пункта р. Лява Видима, над ВЕЦ Видима и според анализираните БЕК макрозообентос и 

фитобентос (за 2017 г.) състоянието е отлично. 

Оценка на екологичното състояние не може да бъде направена на този етап, тъй 

като съществуват ограничен брой мониторингови данни и оценката ще бъде с ниска 

достоверност. 

 

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 се 

пречистват в ПСОВ, находяща се в землището на с.Божурица. Станцията е с механично и 

биологично стъпало. Биобасейните са в лошо техническо състояние и три от тях не се 

ползват. Пречиствателната станция няма съоръжения за отстраняване на биогенни 

елементи и резервоар за дъждовни води. Наличните съоръжения се поддържат в 

изправност. При проведения собствен и контролен мониторинг на отпадъчни води през 

периода не са констатирани отклонения от ИЕО. През 2017 г. не са извършвани СМР по 

проекта за реконструкция на ПСОВ Плевен. 

ПСОВ Ловеч е с механично и биологично стъпало. Работи инсталация за 

отстраняване на фосфорна замърсеност. Съоръженията на пречиствателната станция се 
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поддържат в изправност. През 2017 г. на изход ПСОВ е установено единично превишение 

на ИЕО по показателя общ фосфор.  

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 2017 г. на изход ПСОВ не са 

установени наднормени стойности по изпитваните показатели.  

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

работи съоръжение за механично 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. ПСОВ Ябланица се експлоатира от ВиК АД 

гр.Ловеч. 

Кнежа е населено място с частично изградена канализационна мрежа и  работеща 

ПСОВ. Пречиствателната станция има необходимите съоръжения за пречистване на 

отпадъчни води и обезводняване на генерираната утайка. На вход ПСОВ Кнежа постъпват 

отпадъчни води с високо съдържание на общ азот и с ниско замърсяване по БПК. И през 

2017 г. отпадъчните води на изход ПСОВ не отговарят на нормата по общ азот. Община 

Кнежа кандидатства за финансиране изграждането на канализационни колектори в 

населеното място от ПУДООС. Намерението на общината е подкрепено от РИОСВ 

Плевен.  

ПСОВ на гр.Червен бряг работи от края на 2015 г. Съоръженията се поддържат в 

техническа и експлоатационна изправност. През 2017 г. на изход ПСОВ не са установени 

наднормени стойности по изпитваните показатели. В началото на 2018 г. ПСОВ Червен 

бряг е предадена на ВиК оператор за експлоатация.    

ПСОВ Белене е въведена в експлоатация в края на 2015 г. Съоръженията се 

поддържат в техническа изправност. При проведения мониторинг на отпадъчни води през 

периода, на изход ПСОВ са констатирани превишения на нормата по общ фосфор. На  

кмета на общината е дадено предписание за осигуряване на необходимите консумативи за 

отстраняване на фосфор. От м.септември не са констатирани наднормени стойности по 

изпитваните показатели. ПСОВ Белене не е предадена за експлоатация на ВиК оператор. 

ПСОВ Луковит включва съоръжения за механично и биологично пречистване и за 

обезводняване на генерираната утайка. За обекта има протоколи от контролен и собствен 

мониторинг на отпадъчни води. През отчетния период на изход ПСОВ не са установени 

отклонения от ИЕО по изпитваните показатели.  

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

Канализационна система с ПСОВ с.Глогово. Пречиствателната станция включва 

съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчни води и изсушителни 

полета за обезводняване на утайката. При проверка на обекта е установено, че вторичният 

утаител не е изправен. На кмета на община Тетевен е дадено  предписание съоръжението 

да се приведе в изправност. Община Тетевен няма договор с ВиК оператор за 

експлоатация на 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 проект за 

изграждане на ПСОВ Тетевен, довеждащ колектор до ПСОВ, нова канализационна мрежа 
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и подмяна на част от водопроводната мрежа на гр.Тетевен. През 2017 г. не е осигурено 

финансирането 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, през 2017 г. по 

поречия са както следва: поречие Вит – 19 бр., поречие Осъм – 25 бр., поречие Искър – 14 

бр., р.Видима – 2 бр.  

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: през 2017 г. някои от пречиствателните съоръжения за 

отпадъчни води не са работили ефективно, за други БДДР е направила отказ за 

продължаване срока на действие на разрешителните за заустване, по-големите от тях са:  

Поречие Вит  

„Астарта” ООД гр.Плевен ползва цех за преработка на консервирани зеленчуци 

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

пречистване на отпадъчни води. С решение на БДДР от края на 2016 г. е направен отказ за 

продължаване срока на действие на разрешителното за заустване. При проверка на обекта 

през 2017 г. не е проведен контролен мониторинг на отпадъчни води, поради това че 

дружеството не извършва дейност и няма разрешително за заустване. В края на периода, 

процедурата по издаване на разрешително за заустване, не е приключила. 

 „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, общ азот и общ фосфор в началото на 

2017г. 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 решение на БДДР от началото на 2017 г. е направен отказ за 

продължаване срока на действие на разрешителното за заустване. При проверки на обекта 

през 2017 г. дружеството не е извършвало дейност и не е проведен контролен мониторинг 

на отпадъчни води. Дружеството обжалва отказа на БДДР за продължаване срока на 

действие на разрешителното. В края на периода, процедурата по обжалване, не е 

приключила. 

Предприятието за клане на птици с.Йоглав се ползва от „Премиум Фууд България“ 

ООД гр.София. На площадката на обекта има пречиствателна станция за механично и 

биологично пречистване на отпадъчни води. През 2017 г. е в ход процедура по издаване 

на разрешително за заустване на отпадъчни води от обекта в р.Осъм. Същата е завършена 

и е издадено разрешително с титуляр „Премиум Фууд България“ ООД. Проведен е 

контролен мониторинг на отпадъчни води от обекта, при който са установени превишения 

на нормата по общ азот. На дружеството е наложена текуща санкция в края на 2017 г. 

 



 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2017 г.                                                                  стр.  II. 2.  20 

Поречие Видима 

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

Отпадъчните води от обекта постъпват за пречистване в ПСОВ. В края на периода са 

установени превишения на нормата по нефтопродукти, за което на дружеството е 

наложена текуща санкция по чл.69 от ЗООС. „Софарма” АД има предписание да 

предприеме действия за привеждане на отпадъчните води на изход ПСОВ в съответствие с 

разрешителното за заустване. 

 

През отчетния период в РИОСВ Плевен са постъпили 10 бр. жалби и сигнали за 

замърсяване на водни обекти. Те са свързани с работата на животновъдни обекти, с 

дейности в имоти граничещи с водни обекти, обекти и жилищни сгради в населени места 

без канализационна мрежа и др. Проверени са следните обекти: 

Автомивка за едрогабаритна техника гр.Троян се стопанисва от „Круиз-2000“ 

ЕООД гр.Троян. При проверка по сигнал е установено, че отпадъчните води от обекта 

след каломаслоуловител заустват в канализационната мрежа на населеното място. На 

ползвателя е дадено предписание да изпълни съоръжения за отвеждане на цялото 

количество отпадъчни води в наличните пречиствателни съоръжения. Предписанието е 

изпълнено. 

Автомивки в стоково тържище гр.Троян – 2 бр. се стопанисват от „Автоцентър“ 

ООД и „Палар груп“ ЕООД. Дейността се осъществява в имоти, по договор с „Общински 

пазари“ ЕООД гр.Троян. Отпадъчните води от обектите заустват в канализацията на 

населеното място. Представени са документи за ползване на обектите. 

 Жилищна сграда в м.Равнището, с. Дивчовото е собственост на физически лица. В 

РИОСВ Плевен е постъпил сигнал, за заустване на отпадъчни води от обекта в р.Боатин, 

препратен по компетентност от РЗИ София. При проверката е установено, че в имота има 

съоръжение за събиране на отпадъчни води от сградата. Не е установено наличие на канал 

и заустване на отпадъчни води в реката. 

В РИОСВ Плевен е постъпил сигнал за замърсяване на р.Бели Осъм с фекални 

отпадъци в района на хотел „Чифлика Палас Ризорт“ с.Чифлик. При направения оглед на 

участък от реката, граничещ с обекта, не е установено наличие на отпадъци. Отпадъчните 

води от хотелския комплекс постъпват в пречиствателно съоръжение, което периодично 

се почиства от генерираните утайки. При проверката е установено, че хотел „Чифлика 

Палас Ризорт“ с.Чифлик е с нов ползвател. Дадено е предписание на дружеството да 

подаде заявление в БДДР за издаване на разрешително за заустване, което е изпълнено. 

Процедурата по издаване на разрешителното не е приключена. 

Самостоятелни стаи “Къщата“ с.Рибарица се стопанисва от „ВИГ Цанкова 2012“ 

ЕООД гр.Тетевен. В РИОСВ Плевен е постъпил сигнал за заустване на отпадъчни води от 

хотела в р.Бели Вит. При направената проверка е установено, че в имота има налични 

шахти за битови отпадъчни води, с канал преминаващ през общински път и имот 

собственост на сигналоподателя. При проверката не е установено формиране и заустване 

на отпадъчни води от обекта в реката. На дружеството е дадено предписание трайно да 

затвори канала за отпадъчни води от имота към р.Бели Вит. Предписанието е изпълнено. 

„Блянка“ ЕООД с.Чифлик стопанисва семеен хотел „Блян“, с.Чифлик, община 

Троян. През 2017 г. в РИОСВ Плевен е постъпил сигнал за изливане на замърсени води в 

реката от бетоново пречиствателно съоръжение на хотел „Блян“, с. Чифлик. Извършена е 

съвместна проверка с представители на БДДР Плевен и Община Троян. При проверката е 

направен оглед на семеен хотел „Блян“ и участък на р. Козещица, приток на р. Бели Осъм 

в урбанизираната територия на с.Чифлик. Не е констатирано заустване на отпадъчни води 

от хотела. Същият има изградено локално пречиствателно съоръжение в границите на 

имота. Отпадъчните води от ЛПСОВ на обекта периодично са извозвани от лицензирана 

фирма, за което при проверката са представени документи. Констатирано е наличие на 

бетоново съоръжение на десния бряг на р. Козещица, без видим отвор за вход и изход на 
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отпадъчни води, с неясна собственост. След установяване на незаконното строителство от 

Община Троян е назначена Комисия за извършване на проверка на място и за 

предприемане на действия по реда на Закона за устройство на територията. При 

проверката, с участие на представител на РИОСВ  Плевен, е съставен Констативен акт за 

започване на административно производство по премахване на горепосоченото бетоново 

съоръжение. Към момента има издадена Заповед на Кмета на Община Троян за 

премахването на незаконния строеж. 

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

землището на с.Умаревци. Направена е комплексна проверка, по сигнал за миризма от 

отглеждане на патици и източване на лагуни с отпадъчни продукти в съседни имоти. 

Проверката е с участието на представител на ОДБХ Ловеч и Кмета на с.Умаревци. 

Установено е, че на територията на фермата са налични съоръжения за отпадъчни 

продукти от дейността на обекта, които са изправни и се ползват по предназначение. Не е 

установено изтичане на отпадъчни продукти (отпадъчни води примесени с торов отпад) 

извън фермата, в прилежащи земеделски земи. По време на проверката в границите на 

обекта е установено наличие на специфична миризма, съпровождаща дейността. Не е 

усетена миризма в жилищната част на населеното място. В хода на проверката 

управителят на „Амон Ра” ООД декларира, че в периода предхождащ сигнала е извършено 

торене на земеделски земи с торов отпад от фермата, след 4-месечен престои в тороемите. 

На дружеството е дадено предписание да представи в РИОСВ Плевен договор със 

земеделски производител за оползотворяване на генерираните торови маси, в 

съответствие с правилата за добра земеделска практика. Предписанието е изпълнено. 

За постъпил в РИОСВ Плевен сигнал, относно наличие на пяна в р.Осъм в 

централната част на гр.Ловеч, еколозите на общини Троян и Ловеч са уведомени и в 

същия ден са направили проверки, при които: за гр.Ловеч, в централната част на града не 

е установена промяна в цвета на водата, умряла риба или наличие на неприятна миризма; 

за гр.Троян в района на „Велде България“ АД е установено изтичане на оцветени 

дренажни води от площадката на предприятието в р.Осъм. Предприети са действия и 

изтичането е преустановено, което е констатирано от община Троян. При съвместна 

проверка с БДДР е установено, че дружеството е предприело действия за трайно 

прекъсване връзката на канализационен клон за дренажни води от предприятието в 

р.Осъм. Не е констатирано заустване на отпадъчни води от обекта в реката. 

Дърводелски цех с.Добродан се стопанисван от  ЕТ „КЕШ-Красимир Христов“. 

Направена е комплексна проверка по жалба относно дейността на обекта. При проверката 

е установено, че от обекта се образуват битови отпадъчни води, които заустват в изгребна 

яма, до която не е осигурен достъп. На дружеството е дадено предписание съоръжението 

да се приведе в изправност. Предписанието е изпълнено. 

Във връзка с постъпило в РИОСВ Плевен писмо от жител на с.Подем, община 

Долна Митрополия, е извършена комплексна проверка за нерегламентирано заустване на 

битови отпадъчни води от къщи в с.Подем, наличие на преливаща яма и незаконни 

рибарници собственост на кмета на с.Подем. При направения оглед и от представената 

документация е установено, че в с. Подем има частично изградена разделна канализация 

за битови отпадъчни води и канализация за дренажни води от 1986 г. В канализацията за 

битови води са включени отпадъчни води от съществуващи сгради – кметство, ресторант 

и сладкарница, фурна, магазини и др., които заустват в септична яма с филтрационни 

полета. Дренажните води заустват в открит отводнителен канал, до жп гара на с. Подем. 

Не е констатирано преливане на септичната яма и замърсяване на терена около нея. Към 

момента на проверката няма включване на нови обекти към вече изградената канализация 

за битови води, не е установено наличие на водоем над селото. 

През 2017 г. експерти на РИОСВ Плевен са взели участие в съвместни проверки с 

БДДР Плевен относно замърсяване на водни обекти. 
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Община Луковит е титуляр и на разрешително за заустване на отпадъчни води от 

Канализационна система с ПСОВ с.Румянцево. По искане на БДДР, във връзка с постъпил 

сигнал, е направена извънредна проверка на обекта. Дадени са предписания на кмета на 

община Луковит да се извърши ремонт на дефектирали помпи и почистване на шахта и 

канал на вход ПСОВ с.Румянцево. Предписанията са изпълнени.  

Проверен е цех за безалкохолни напитки в гр. Кнежа, собственост на „Лисъ 1926“ 

ЕООД, гр. Кнежа във връзка с постъпил в БДДР Плевен сигнал за нерегламентирано 

заустване на отпадъчни води от обекта и ползване на вода за производствени нужди от 

кладенец. При проверката е установено, че обектът не осъществява производствена 

дейност, водоснабдяването се осъществява от водопроводната мрежа на гр. Кнежа и 

отпадъчните води заустват в канализационната мрежа на населеното място, за което има 

договор с В и К оператора. 

 

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

приоритетни и приоритетно опасни вещества: през 2017 г. са проверени 2 броя.   

 

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

биоразградими промишлени отпадъчни води: 9 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: 

През 2017 г. в Дунавски район за басейново управление е извършен мониторинг  на 

подземни  води, като  част от Националната програма за мониторинг на подземни води, 

утвърденa със Заповед № РД–167/31.03.2016 г. на Министъра на околната среда и водите 

и продълженa със Заповед № 229/05.04.2017 г. На основание Закона за водите и РДВ са 

разработени и се изпълняват два вида програми: 

- за качество (химично състояние) на подземните води  

- за количество (количествено състояние) на подземните води. 

Мониторинг на химичното състояние 

Съгласно чл. 169 б, ал. 1 от ЗВ за оценка на химичното състояние на подземните 

води БДДР разработва програми за контролен и оперативен мониторинг. За всеки отделен 

мониторингов пункт (МП) включен в програмите за мониторинг на подземни води се 

определя честота на изпитване и показатели на анализ. Избора на показатели и  

съответната честота на анализ се определя след  оценка на резултатите от проведения в 

предходните години мониторинг и в зависимост естествените характеристики на 

подземното водно тяло (ПВТ), и местоположението на МП. 

Показателите за изпитване са разпределени в следните групи: 

Физико-химични показатели 

І – ва група  основни физико-химични показатели: 

разтворен кислород, активна реакция, електропроводимост, нитрати, амониеви йони, 

температура на водата, перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, 

хлориди, натрий 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. 
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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. 

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. 

 

Оценката на химичното състояние на водата във всеки отделен МП се извършва, 

след преглед и анализ на  резултати от извършения за изминалата година мониторинг. 

Прави се статистическа обработка на данните и получената средногодишна стойност по 

всеки  наблюдаван показател  се сравнява със стандартите за качество (СК) определени в 

Приложение №1 на Наредба №1/2007 г. за проучване, ползванe и опазване на подземните 

води. 

- ако средногодишната стойност за съответния показател е по-малка от СК, 

тогава МП се определя в „добро“ химично състояние по този показател. 

- ако средногодишната стойност за съответния показател е по-висока от СК, МП 

се определя в „лошо“ химично състояние по този показател. 

- ако по  всички  показатели, състоянието е „добро“, МП се определя  в  „добро“ 

състояние. 

- ако по един или повече показатели, състоянието е „лошо“, МП се определя в 

„лошо“ състояние. 

 

В обхвата на 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: 
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От тях в обхвата на РИОСВ Плевен попадат девет: 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL007 и име „Порови води в Кватернера - 

Карабоазка низина” – наблюдава се с два мониторингови пункта - МР 041, МР 430. 

 

 МР 041 при с.Брест ТК4 - ПС "Брест", община Гулянци, област Плевен – и през 

2017 г. водните проби в пункта показват концентрации над стандартите за качество 

по показател хром (общ, три и шест валентен). Превишение на нормата по този 

показател е наблюдавано и в предходни години. По всички останали показатели  

 водата в пункта отговаря на добро химично състояние. 

 

 

 МР 430 при с.Гиген "ТК9 ПС "Гиген", община Гулянци, област Плевен - пункта е 

включен в програмата за мониторинг на подземни води на БДДР за първи път през 

2016 г. Оценката на резултатите от проведения мониторинг през двете години 

показва концентрации на нитратни йони, превишаващи СК на показателя. 
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Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL008 и име „Порови води в Кватернера - 

Беленско-Свищовска низина”, наблюдавано с три мониторингови пункта МР 045, МР 046, 

МР341 

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

 

 МР 046 при с.Драгаш войвода ШК ПС "Драгаш войвода", община Никопол, област 

Плевен; 

 

 МР 341 при с.Лозица ШК ПС “Лозица“, община Никопол, област Плевен; 

Анализа на резултатите от проведения мониторинг и в трите пункта от подземно 

водно тяло BG1G0000QAL008 в периода 2016 - 2017 г., показва стойности на 

концентрациите на всички изпитвани показатели отговарящи на стандартите за качество, 

съгласно Приложение № 1 на Наредба № 1. Водата в трите пункта, респективно водното 

тяло, отговаря на критериите за добро химично състояние на подземни води. 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL017 и име „Порови води в Кватернера - р. 

Искър”, наблюдава се с три мониторингови пункта - МР 086, МР 087, МР 391. 

 МР 086 при с.Горник, община Червен бряг, област Плевен – през 2017 г. в пробите 

на водата от пункта се наблюдават концентрации на нитратни йони над стандарта 

за качество. Отделни превишения на нормите по този показател са констатирани и 

в предходни години. По всички останали наблюдавани показатели водата в пункта 

отговаря на стандартите за качество на подземни води.  

 

 МР 087 при гр.Искър, община Искър, област Плевен – резултатите от изпитванията 

на водата в пункта съответстват на добро химично състояние по стандартите за 

качество на подземни води. 

 

 МР 391 при с.Лепица, ШК 1 - ПС „Сухаче“, община Червен бряг, област Плевен - 

пункта е включен в програмата за мониторинг на подземни води на БДДР за първи 

път през 2016 г. Анализа на резултатите от проведения през 2016 - 2017 г. 

мониторинг показва, че водата в пункта  отговаря на критериите за добро химично 

състояние. 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL018 и име „Порови води в Кватернера - 

р.Вит”се наблюдава с два мониторингови пункта - МР 092, МР 093.  
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 МР 092 при гр.Долна Митрополия ШК12 ПС "Д.Митрополия", община Долна 

Митрополия, област Плевен – и през 2017 г. резултатите от мониторинга показват 

добро химично състояние на водата в пункта по стандартите за качество на 

подземни води. 

 

 МР 093 при с.Крета ШК1 ПС "Крета", община Гулянци, област Плевен – след 

анализа на резултатите на пробите от водата в този пункт е важно е да се отбележи, 

че високите концентрации на амониеви йони наблюдавани в предходните години, 

бележат тенденция към понижаване. Резултатите от изпитвания през 2017 г. 

показват еднократно превишение на нормата за амониеви йони, но 

средногодишната стойност на същия показател не превишава стандарта за 

качество, определен в  Приложение № 1 на Наредба № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И през 2017 г. в пробите на водата от пункта се наблюдават високи концентрации 

по показател манган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL019  и име „Порови води в Кватернера - р. 

Осъм”, представено с три мониторингови пункта – МР 099, МР 100, МР 290.  
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 МР 099 при гр.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 с.Асеновци ШК2 ПС "Асеновци", община Левски , област Плевен – 

резултатите от мониторинга проведен през 2016 – 2017 г., показват концентрации 

на манган над стандарта за качество за показателя. По всички останали показатели 

водата в пункта отговаря на добро химично състояние. 

 

 МР 290 при с.Йоглав ШК1 ПС “Умаревци“, община Ловеч, област Ловеч – 

наблюдаваните в предходните години високи концентрации на нитратни  йони се 

потвърждават и от изпитванията проведени през 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL023 и име „Порови  води  в Кватернера, между  

реките Лом и Искър” се наблюдава с три мониторингови пункта - МР 122, МР 394, МР 

395. От тях в обхвата на РИОСВ Плевен попада един: 

 

 МР 394 при с.Еница, дренаж “Еница - Аспарухов вал”, община Кнежа, област 

Плевен – пункта е включен в програмата за мониторинг на подземни води за 

първи път през 2016 г. Анализа на резултатите показва еднократни отклонения от 

нормата по показателите магнезий и обща твърдост, но средногодишните 

стойности не превишават стандарта за качество, съгласно Приложение № 1 на 

Наредба № 1. По всички останали показатели водата в пункта отговаря на 

критериите за добро химично състояние. 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL024 с име „Порови води в Кватернера, между 

реките Искър и Вит”, представено с три пункта за мониторинг - МР 124, МР 396, МР 397.  

 

 МР 124 при гр.Тръстеник дренаж "Щърбашки геран" – ПС, община Плевен, област 

Плевен – резултатите от мониторинга показват съответствие с изискванията за 

добро химично състояние по стандартите за качество. 

 

 МР 396 при с.Писарово, дренаж „Банята“, община Искър, област Плевен 
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 МР 397 при гр.Долни Дъбник, ШК 2 „Брестака“, община Долни Дъбник, област 

Плевен. 

Двата пункта МР 396 и МР 397 са включени в програмата за мониторинг на 

подземни води на БДДР за първи път през 2016 г. Анализа на резултатите показва, че 

водата отговаря на критериите за добро химично състояние. 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL025 с име „Порови води в Кватернера, между 

реките Вит и Осъм”, представено с три мониторингови пункта - МР 127, МР 128, МР 398.  

 

 МР 127 при с.Обнова, дренаж ПС "Калчева чешма", община Левски, област Плевен 

 

 МР 128 при с.Каменец, дренаж "Куртовец" ПС"Каменец", община Пордим, област 

Плевен  

 МР 398 при гр.Левски, ШК „Чолаков инвест – Левски“, община Левски, област 

Плевен е включен в програмата за мониторинг на подземни води през 2016 г.  

 

Съгласно актуализирания План за управление на речните басейни в Дунавски 

район подземно водно тяло BG1G0000QPL025 е определено в лошо химично състояние по 

показател нитрати. Анализа на резултатите от проведения мониторинг през 2016 – 2017 г., 

потвърждават високите концентрации на нитратни йони и в трите пункта на водното тяло. 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL026 и име „Порови води в Кватернера, между 

реките Осъм и Янтра” се наблюдава с четири мониторингови пункта - МР 132, МР 133, 

МР338, МР 399. От тях в обхвата на РИОСВ Плевен попада един: 

 

 МР 399 при с.Козар Белене, дренаж “Глава река”, община Левски, област Плевен. 

От проведените през 2017 г. изпитвания на водата в пункта е установено, че водата 

отговаря на критериите за добро химично състояние 

 СЛОЙ 3 НЕОГЕН-САРМАТ 

 

На територията на ДРБУ има две подземни тела в трети слой, от тях в обхвата на РИОСВ 

Плевен попада едно подземно водно тяло: 
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Подземно водно тяло с код BG1G000N1BP036 и име „Карстови води в Ломско-

Плевенската депресия” – наблюдавано с четири пункта за мониторинг /МР 199, МР 201, 

МР 202, МР369 /. В обхвата на РИОСВ Плевен попада: 

 

 МР 202 при гр.Кнежа, ТК 2 ПС "Свинското езеро", община Кнежа, област Плевен; 

 

 МР 369 при гр.Червен бряг, ШК "ТЕРА-Червен бряг", община Червен бряг, област 

Плевен - включен в програмата за мониторинг на подземни води на БДДР през 

2016 г.  

Резултатите от изпитванията на водата и в двата пункта отговарят на стандартите за 

качество на подземни води и  съгласно критериите за оценка на химично състояние можем 

да я оценим в добро химично състояние. 

 

 

 СЛОЙ 4 ГОРНА КРЕДА 

 

Подземните водни тела попадащи в четвърти слой  на територията на ДРБУ са 4 броя: 

 

 

 

 

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

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000K2M047 и име „Карстови води в Ломско -

Плевенския басейн” се наблюдава с пет  мониторингови пункта - МР 274, МР 276, МР 

281, МР 414, МР 415. 
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 МР 274 при КИ ПС "Кайлъка" Плевен, община Плевен, област Плевен. С 

резултатите от проведения мониторинг през 2017 г. се отчита еднократно 

превишение на концентрацията на манган. По всички останали показатели водата в 

пункта е в добро състояние по стандартите за качество. 

 

 МР 276 при с.Рибен, КИ "Езерото", община Долна Митрополия, област Плевен – 

резултатите от анализите на водата и през 2017 г. показват добро химично 

състояние по стандартите за качество на подземни води. 

 

 МР 281 при С 46 "Яна" Плевен, община Плевен, област Плевен – през 2017 г. 

резултатите от изпитване на водни проби в пункта показват превишение на нормата 

за манган. По този показател и в предходните години са констатирани много 

различни и нестабилни стойности на средногодишните концентрации спрямо 

стандарта за качество. По всички останали показатели водата отговаря на 

изискванията за добро химично състояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МР 414 при гр.Никопол, КИ “Текийски”, община Никопол, област Плевен; 

 МР 415 при с.Садовец КИ ”Студен кладенец”, община Д. Дъбник, област Плевен 

Двата пункта МР 414 и МР 415 са включени за първи път в мониторинговата 

програма за подземни води през 2016 г. Резултатите от изпитванията на водата и в двата 

пункта отговарят на критериите за добро химично състояние. 

 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000K2S037, „Карстови води в Предбалкана” се 

наблюдава с 4 пункта МР 203, МР 205, МР206, МР457. От тях в обхвата на РИОСВ 

Плевен е: 

 МР 205 при с.Дерманци КИ "Батово езеро", община Луковит, област Ловеч – 

пункта е с добри показатели по стандартите за качество на подземни води през 

изминалата 2017 г. и отговаря на критериите за добро химично състояние. 
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 СЛОЙ 5 ТРИАС –ЮРА-КРЕДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В този слой на територията на БДДР попадат 7 подземни водни тела, от които в обхвата на 

РИОСВ Плевен попадат две от тях: 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000TJK045 и име  „Карстови води в Централния 

Балкан“ представено с три мониторингови пункта - МР 265, МР 323, МР 324. В обхвата на 

РИОСВ Плевен попада един от тях: 

 

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

запазва доброто си химично състояние и през 2017 г.. 

 

Подземно водно тяло с код BG1G00000K1040 с име „Карстови води в Ловеч - Търновски 

масив”, наблюдава се с четири мониторингови пункта - МР 215, МР 216, МР 325, МР 269, 

от които на територията на РИОСВ Плевен попадат: 

 

 МР 216 при с.Горско Сливово КИ "Калвинец", община Летница, област Ловеч 

 

 МР 325 при с.Гостиня дренаж „Гостинка”, община Ловеч, област Ловеч; 

От анализа на резултатите от мониторинга за 2016 – 2017 г. може да се заключи, че 

водата в двата пункта отговаря на критериите за добро химично състояние. Наблюдава се 

понижение на средногодишната стойност на нитратни йони, която в предходните години е 

била над стандарта за качество за показателя. 
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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 170. Наблюдават се : 

 нива на кладенците 

 дебити на изворите 

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

. 

 

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. Експерти на РИОСВ Плевен и БДДР участват в състава на 

междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Областните управители или 

Кметовете на общините за проверка на потенциално опасни водни обекти и 

проводимостта на речните легла.  

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 



 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2017 г.                                                                  стр.  II. 2.  33 

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; 

- 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; 
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- 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 2017 г. са извършени дейности, свързани с поддържане и 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 на разстояние 500 м след язовирната стена на яз. „Соватски дол“ в землището на 

с. Ракита, общ. Червен бряг, обл. Плевен; участък на разстояние 500 м след язовирната 

стена на яз. „Стопански двор“ в землището на с. Ракита, общ. Червен бряг, обл. Плевен; 

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 населените места в землището на с. Кирчево, 

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

населените места в землището 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; участък на разстояние 500 м след язовирната стена 

на яз.„Пелик дере“ в землището на с.Горан, общ. Ловеч, обл. Ловеч; участък на разстояние 

500 м след язовирната стена на яз. „Крапец“ в землището на с. Малиново, общ. Ловеч, обл. 

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

с. Прелом, общ. Ловеч, обл. Ловеч; участък на разстояние 500 м след язовирната стена на 

яз. „КОС 2“ в землището на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч; участък на разстояние 500 

м след язовирната стена на яз. „Добродан“ в землището на с. Добродан, общ. Троян, обл. 

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

с. Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч; участък на разстояние 500 м след язовирната стена на 

яз. „Шарковското“ в землището на с. Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч; участък на 

разстояние 500 м след язовирната стена на яз. „Каленик“ в землището на с. Каленик, общ. 

Угърчин, обл. Ловеч; участък на разстояние 500 м след язовирната стена на яз. „Боаза“ в 

землището на с. Брестница, общ. Ябланица, обл. Ловеч; участък на разстояние 500 м след 

язовирната стена на яз. „Витина лъка“ в землището на с. Добревци и с. Орешене, общ. 

Ябланица, обл. Ловеч; участък на разстояние 500 м след язовирната стена на яз. „Малка 

Желязна“ в землището на с. Малка Желязна, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

Техническото състояние на язовирните стени и съоръженята към тях на 

територията на области Плевен и Ловеч, се контролират от Председателят на Държавната 
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агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни 

лица. 

 

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 2017 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 2017 г. на територията на РИОСВ Плевен не са реализирани големи 

инфраструктурни проекти за пречистване на отпадъчни води. 

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.  

 

 

 


