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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

 

 През  2019 г. не са установени превишения на средногодишната норма (СГН 40 

µg/m³) за замърсител фини прахови частици (ФПЧ10), в нито една автоматична 

измервателна станция (АИС) на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен. 
 

 Броят превишения на средноденонощната норма (СДН 50 µg/m³) през 2019 г. е 

намалял в сравнение с този за 2018 г., във всички АИС. За гр. Ловеч втора поредна 

година е постигнато спазване на СДН в годишен аспект.  

 

 Всички задължени общини (Плевен, Ловеч, Троян, Никопол) през 2019 г. са 

изпълнявали мерки за намаляване на нивата на ФПЧ10, включени в общинските планове 

за действие за периода до 2020 г.  

 

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

брой измерени през 2019 г. неподвижни източници. Относителният дял на 

измерванията, при които са установени превишения на НДЕ през 2019 г. е по-малък от 

този за 2018 г.  

 

 При проведените през 2019 г. измервания на нивата на шум в околната среда, не са 

установени превишения на приложимите гранични стойности за съответните 

устройствени зони и територии. 
 

Основен проблем пред управлението на КАВ остава непостигане спазването в 

годишен аспект на средноденонощната норма (СДН) за ФПЧ10 в градовете Плевен и 

Никопол.  

 

 

ВОДИ 

 

 При проведения контрол на обектите, емитери на отпадъчни води, през 2019 г. не е 

установено заустване на отпадъчни води, които превишават нормите по приоритетни и 

приоритетно опасни вещества. 

 

 През 2019 г. са реализирани инфраструктурни проекти, свързани с осигуряване на 

вода за питейно-битови нужди на населението и опазване на водите от замърсяване: 

строеж: „Канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с.Буковлък (етап І)“ и 

строеж: „Канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с.Ясен (етап І), като 

част от проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия. През м.май 

2019г. започна реализацията на проект: „Реконструкция на Пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна 

Митрополия“. 
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 Продължават проблемите при експлоатацията на ПСОВ от малки населени места, 

свързани с неизградената канализационна мрежа, ниската степен на ползваемост на 

канализацията от населението, липса на договори с ВиК оператор за експлоатация на 

съоръженията. 

  

 Някои производствени обекти, източници на отпадъчни води, имат неефективно 

работещи пречиствателни съоръжения. За установени нарушения на Закона за водите 

през 2019 г. са съставени 3 акта, текущите санкции, наложени по реда на ЗООС са 2 бр. 

 

 

ПОЧВИ  

 

 Има добра координация между РИОСВ – Плевен и ОД „Земеделие” – Плевен и 

Ловеч чрез участия в комисии по промяна предназначението на земеделски земи за 

неземеделски нужди, като по този начин са обхванати обектите, за които са издадени 

необходимите документи от РИОСВ-Плевен, както и в комисии за рекултивация на 

нарушени терени; 

  

  В резултат на извършените проверки и дадени предписания, е извършено 

гаранционно обслужване на Б-Б кубовете, находящи се на две площадки и е обезопасен 

склад за негодни ПРЗ; 

 

 С реализирането на проекта на МОСВ за “Екологосъобразно обезвреждане на 

негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита”, финансиран 

по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, която ще приключи през 2020 

г., ще се реши трайно въпросът с негодните и излезли от употреба ПРЗ. 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

Оказана е помощ на екземпляри от защитени видове животни – Обикновен мишелов, 

Черношипа ветрушка (Керкенез) (5 екз.), Сокол скитник, Бял щъркел (13 екз.), Бяла 

стърчиопашка (млад екз.), Таралеж (4 млади екз.), Чухал (2 екз.), Поен дрозд, Сова, Горска 

ушата сова, които са изпратени в Спасителен център в гр. Ст. Загора за лечение и/или 

отглеждане; прилеп и екземпляри от видовете Сива мухоловка (млад екз.), Селска лястовица, 

Горска улулица, които са изпратени в клиника "Добро хрумване", гр. София, за лечение; 

Шипоопашата костенурка, която е изпратена в Спасителен център на Фондация "Геа Челония", 

с. Баня, общ. Несебър; прилеп, пуснат на свобода в подходяща хралупа на дърво в гр. Плевен.  

 

 В началото на 2019 г. е обявена нова защитени територия – защитена местност 

“Либичево усое”, с цел опазване на семенна дъбова гора от космат дъб, виргилиев дъб и 

цер в землището на с. Върбица, община Плевен. 

 

 През 2019 година са посетени всички защитени вековни дървета в области Плевен 

и Ловеч и е извършена оценка на тяхното състояние. За необратимо увредените са 

започнати процедури за заличаването им от държавния регистър, а за останалите 215 

екземпляра е започнало изготвянето на паспорти с информация за физиологично им 

състояние, характерни особености и точно местоположение, установено чрез 

геодезическо заснемане. 
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 Поставени са информационни табели на пет защитени територии с карти за тяхното 

местоположение и информация за наложените забрани със заповедите за обявяването 

им. 

 

 При направените проверки за неправомерно разораване на имоти с НТП „Ливада“ и 

„Пасище“ през 2018 г. (констатирано от ДФЗ – София), в защитени зони "Река Вит" 

BG0000181, "Никополско плато" BG0000247 и "Никополско плато" BG0002074 е 

установено, че през 2019 г. няма извършено ново разораване. 

 

 Голяма част от горските територии в област Плевен са в имоти с трайно 

предназначение на земята – «Земеделска». Това създава трудности при процедиране на 

инвестиционни предложения, свързани с намерението на възложителите да променят 

начина на трайно ползване на земеделски имоти, в които има гора. 

 

 При подаване на сигнал за търговия по интернет с екземпляри от защитени видове 

отсъства регламент, по който да се установява лицето, което предлага екземплярите за 

продажба, мястото на извършване на нарушението и собственикът на екземплярите. 

 

 При констатиране на нарушения на режима на защитени територии, попадащи в 

държавни имоти, представляващи земеделски земи, е невъзможно установяването на 

собственика с цел даване на предписание и/или ангажиране на административно – 

наказателна отговорност. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

За 13-те общински депа с преустановена експлоатация общините са предприели 

действия за изготвяне и реализиране на проектите за крайна рекултивация на терените, 

които включват изпълнение на дейности за: техническа рекултивация на депото - етап 

I; биологична рекултивация на нарушения терен - етап II и мероприятия за отглеждане 

на новозасадената растителност на терена, за 3-годишен период - етап III.  

 

През 2019г. е изготвено становище за съгласуване на проект за финансиране и 

рекултивация на общинско депо -  гр. Белене.  

 

Одобрено е финансирането от ПУДООС на 5 проекта за рекултивация на 

съществуващи общински депа за битови отпадъци.   

През 2019г., на територията на Община Левски е открита площадката за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани опасни отпадъци  от домакинствата, проект, 

финансиран от ПУДООС. 

 

 16 общини в област Плевен и област, на територията на които има складове, 

включени в проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди 

и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност,  са предприели 

действия по изнасяне и транспортиране на ПРЗ с изтекъл срок по Българо-

Швейцарската програма за сътрудничество.  
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 През 2019г. на територията на РИОСВ – Плевен действащи са единствено пет 

регионални депа за обезвреждане на неопасни отпадъци в РСУО. 

 Наличие на нерегламентирани локални замърсявания в населените места, 

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

откриваем, нерегламентирано изгаряне на отпадъци; извършване на дейности с 

отпадъци без документ по чл.35 от ЗУО и др. 

 

 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И КОНТРОЛ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ 

АВАРИИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 Повиши се познанието и отговорността на операторите по отношение на 

съхранението на опасни химикали 

прилаганите от страна на операторите мерки за безопасност в предприятията с 

нисък и висок рисков потенциал не доведоха до настъпване на големи аварии. 

 


