
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

 

  Всички по-съществени неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух 

и на шум са обхванати за текущ контрол, включително чрез задължаване за провеждане 

на собствен мониторинг.  

 Не са констатирани  съществени превишения на нормите за допустими емисии 

при промишлени източници с голям дебит на отпадъчни газове. Превишения на 

нормите са установени само за 13 % от общия брой измерени източници.  

 Установени са традиции за периодично информиране на операторите за 

задълженията им, както и при изменение в нормативните изисквания. Разработени са и 

са предоставени за ползване в интернет-сайта на РИОСВ - Плевен голям брой 

примерни образци за улесняване докладването на операторите по наредбите към Закона 

за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от шума н околната среда. 

 Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в региона е нарушено единствено по 

основен показател фини прахови частици (в 3 бр. общини – Плевен, Никопол и Ловеч) 

и по допълнителен показател амоняк – само в община Никопол.  

 Всички задължени по Закона за чистотата на атмосферния въздух общини са 

разработили програми за намаляване на нивата на замърсителите (нови или 

актуализирани), които са приети от общинските съвети през 2011 г. и е започнало 

тяхното изпълнение. 

 Основен проблем пред управлението на КАВ е намаляването на концентрациите 

на ФПЧ в гр. Плевен, Ловеч и Никопол и на амоняк в гр. Никопол. Решението на 

проблемите е в зависимост както от изпълнението на общинските програми, така и от 

мерки с национален обхват, във връзка с основния фактор за превишенията - 

използването на твърди горива за отопление. 

 

 Слабата нормативна възможност за контрол върху изпълнението на мерките в 

Общинските програми по Закона за чистотата на атмосферния въздух за намаляване 

нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за КАВ. 

 

  Практическа невъзможност за активен контрол върху нивата на трансграничното 

замърсяване на Никопол с амоняк от страна на източника в гр. Турну Магуреле, 

Румъния. 

 

ВОДИ 

   В резултат от ефективна контролна дейност, дадени предписания на операторите 

за  трайно постигане на индивидуалните емисионни ограничения  /ИЕО/, заложени в 

разрешителните за заустване и предприети действия за изпълнение, продължи 

подобряването на състоянието на повърхностните води и водните обекти, в които се 

заустват изградените селищни канализационни мрежи с ГПСОВ и отпадъчните води от 

производствените обекти.. 

  Показателят на отношението между обем  на отпадъчни води и обем на пречистени 

отпадъчни води от икономиката в региона на РИОСВ – Плевен клони към единица и 



отразява голямата степен на пречистване на отпадъчните води, включвани във воден 

обект или канализационна мрежа. Описаното е показателно за изпълнение 

стратегическата цел на политиката на МОСВ за подобряване състоянието на 

повърхностните и подземни води чрез намаляване замърсяването с отпадъчни води.  

   Изпълнени са целите на РИОСВ Плевен по отношение опазване на водите 

• Завишаване последващ контрол на обекти с дадени предписания относно 

изпълнението им. 

• Завишаване качеството на дадените становища и изисквания към нови обекти 

като превантивен контрол 

   За изпускане на води с показатели, по-високи от заложените ИЕО, са наложени 

санкции са на “Стилос“ ООД , “Екобалкан” ООД, “Софарма” АД и др.   

 Част от емитерите на производствени отпадъчни води са с остарели 

пречиствателни съоръжения и се нуждаят от тяхното модернизиране. 

 

  Като предстояща задача за 2012 г. стои оказване съдействие на Общините и 

издаване на становища с приоритет при ускорено проектиране и изграждане на ГПСОВ 

- гр. Ч. Бряг, гр. Луковит, гр. Левски, гр. Никопол и гр. Тетевен чрез осигуряване на 

средства от програми. 

 

 

ПОЧВИ 

 

 Като положителна страна на контролната дейност би могло да се изтъкне  добрата 

координация между РИОСВ - Плевен и ОД “Земеделие” – Плевен и Ловеч. През 2011 г. 

сме взели участие в 10 комисии по чл. 17, ал.1 т.1 от Закона за опазване на 

земеделските земи (ЗОЗЗ). По този начин превантивно са обхванати обектите, за които 

се е налагало промяна предназначението на земеделски земи и за които има издадени 

решения за преценяване необходимостта от ОВОС или по ДОВОС. Също така 

самостоятелно или съвместно с общините са извършвани проверки по сигнали и жалби 

и са предприети мерки за недопускане на замърсяване на почвите чрез даване на 

предписания и последващ контрол. 

 

ОХВ и УР 

   През 2011 г. продължи изпълнението по прилагане и налагане на законодателството по 

химикали с цел ограничаване и предотвратяване на риска за човека и околната среда при 

тяхното съхранение, производство и употреба на територията на РИОСВ Плевен. Чрез 

въведени системи за управление на околната среда фирмите взимат превантивни мерки за 

недопускане на замърсяване на компонентите на околната среда и на намаляване на рискове 

за човешкото здраве при производството и употребата на химичните вещества и смеси;  

   Производителите, вносителите и потребителите по веригата на химикали изпълняват 

ангажиментите по Регламент REACH. Бизнесът осъзнава, че изпълнението на изискванията 

на Регламент REACH дава възможност за свободното движение на вещества, 

самостоятелно, в смеси и в изделия, като същевременно се повишава 

конкурентоспособността и иновацията;  



   В следствие на осъществения контрол през 2011г. на предприятията с издадени 

разрешителни по чл. 104 от ЗООС се установи, че операторите са въвели ефективна система 

за управление на мерките за безопасност. Постигнато е превантивно ограничаване на 

възможностите за възникване на аварии с опасни химични вещества и предотвратяване на 

големи аварии. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

   На територията, контролирана от РИОСВ Плевен действат 2 регионални депа, 

отговарящи на нормативните изисквания. В организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване са обхванати общо 230 населени места. Обхвата на системата през 

2011г. е достигнал до 98,5%. Петнадесет от общо деветнайсетте общини са със 100% 

обхват на сметосъбиране и сметоизвозване; 

   За периода от 2005 до края на 2011 г. са закрити общо 250 нерегламентирани 

сметища, като площите, които са почистени от отпадъци възлизат общо на 1160 декара. 

През 2011г. не са открити нерегламентирани сметища на територията на областите 

Плевен и Ловеч; 

   Проблем представлява формирането на нерегламентирани локални замърсявания 

както в населените места, така и по републиканската пътна мрежа, чието почистване 

изисква ангажимент на различни институции и изразходване на значителни средства; 

   До момента не са предприети действия от страна на общините и частния бизнес 

за въвеждане алтернативи на депонирането, или за изграждане инсталации и 

съоръжения за преработване /рециклиране/ на строителни отпадъци, с цел тяхното 

оползотворяване посредством повторното им влагане в строителството; 

  Прилага се национален стратегически план за поетапно намаляване на 

количествата депонирани биоразградими отпадъци. Увеличава се относителния дял на 

количествата рециклирани и оползотворени биоразградими отпадъци. 

   Липсват централизирани съоръжения за третиране на биоразградими отпадъци и 

на утайки от ПСОВ. Няма критерии и изисквания за качеството на компоста за 

различните му видове приложения. Няма търсене на утайки от ПСОВ поради високото 

им водно съдържание и не докрай протекли аеробни и анаеробни процеси 

  За ефективно управление на отпадъците е необходимо увеличаване броя на 

рециклиращите и обезвреждащи предприятия. С разделянето на отпадъчните вещества, 

които спадат към различни категории, с правилното им съхраняване, разделното им 

предаване за последващо третиране се спомага за предотвратяване на негативните 

последици за околната среда; 

   По отношение правилното управление на болничните отпадъците е избегнато 

незаконното им приемане, обработка и доставка, с което е постигнато 

екологосъобразното им управление;  

    Неразрешен проблем към момента е изграждане на система от съоръжения и 

инсталации за третиране и обезвреждане на отпадъците от лечебните и здравните 

заведения с достатъчен капацитет за третиране на всички образувани отпадъци, като се 



намери най-изгоден, оптимален баланс между различните методи като изгаряне, 

стерилизация с водна пара или микровълново обеззаразяване, така разположени 

териториално, че да са икономически и финансово ефективни 

   Подобрена е отчетността по управление на отпадъците. През 2012 г. е увеличен 

броят на постъпилите годишни отчети за предходната 2011 г. - 2551 бр., представени от 

374 оператора - общини и фирми. Получени са и обработени 26 бр. годишни отчета по 

Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от МПС и 12 бр. годишни 

отчета по Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и 

за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори. Постъпили са и 

проверени 5637 бр. транспортни карти съгласно Наредба № 9/2004 г., като с цел по-

ефективно проследяване движението на отпадъците, информацията от транспортните 

карти се въвежда в Excel формат. 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 Проведено е заседание на комисията за обявяване на защитена местност за 

опазване на растителния вид Вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.) и 

неговото местообитание в землището на с. Комарево, община Долна Митрополия, обл. 

Плевен. Комисията прие единодушно предложението на Института по биоразнообразие 

и екосистемни изследвания към БАН – София за обявяване на защитената местност, 

като изготви проектозаповед за новата защитена територия. Вълнестоцветното 

сграбиче е един от целевите видове на проект “Пилотна мрежа от малки защитени 

територии за видове от българската флора по модела “растителни микрорезервати””, 

финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+ и изпълняван от екип от 

Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и МОСВ. Целта на проекта 

е да бъдат опазени уникални видове от българската флора и такива с единични 

находища в България, чиито популации се намират извън съществуващите защитени 

територии и са изложени на голям риск от унищожаване. 

   През 2011 год. е оказана помощ на намерени в безпомощно състояние бял щъркел 

(8 бр.), домашна кукумявка, земеродно рибарче (2 бр.), керкенез (2 бр.), малък воден 

бик, малък ястреб (2 бр.), обикновен мишелов (4 бр.), ушата сова (2 бр.), червеногърба 

сврачка, чухал (2 бр.). Птиците са изпратени в Спасителен център за рехабилитация и 

размножаване на редки видове – гр. Стара Загора. 

 

 Успешно приключи мониторингът на 12 растителни вида (плаваща лейка, 

четирилистно разковниче, дяволски орех, българска гърлица, див хрян, картъловиден 

карамфил, вълнестоцветно сграбиче, гол сладник, дегенов скален копър, ковачев 

зановец, карагана, лежаща линдерния) в 14 находища и на 5 животински вида (мечка, 

шипобедрена костенурка, червенокоремна бумка, гребенест тритон и обикновена 

чесновница) в три находища. 

 


