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ІІ.3. ЗЕМИ И ПОЧВИ 

 

 

1.Обобщена информация за територията на РИОСВ-Плевен (област Плевен 

и област Ловеч): 
Област Плевен обхваща територия от 4 653 кв. км, което е 4.2 % от територията на 

страната. Урбанизираните територии са 21 950 ха, което е 4.7 % от общата територия на 

областта. Земеделските земи на територията на Плевенска област са 379 180 ха, което е 

около 81.5 % от общата територия на областта, като най-разпространени са черноземните и 

алувиално-ливадните почви. По долините на реките и по брега на р. Дунав има ливадно-

блатни почви. Горските територии са 43 430 ха, което е 9.3 % от територията на областта. 

Водните течения и водни площи са 15 350 ха, което е 3.3 % от територията на областта. 

Други – 5390 ха, което е 1.15 %;от територията на областта. 

Област Ловеч обхваща територия от 4 128 кв. км, което е 3.7 % от територията на 

страната. Земеделските земи на територията на Ловешка област са 205 224.9 ха, което е 38.90 

% от територията на област Ловеч. Характерно за областта е, че близо 2/3 от общата площ е 

планинска, а останалата 1/3 е полупланинска и равнина. Почвите в областта са разнообразни. 

За старопланинската част са характерни типични кафяви горски и планинско-ливадни почви, 

също така  сивите горски почви, а по долините на реките алувиално-ливадните почви. 

Горските територии са 160 616 ха, което е 40% от територията на областта. 

 

2. Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди 
На територията на РИОСВ – Плевен (Плевенска и Ловешка област) броят на 

пунктовете по почвен мониторниг І-во ниво - широкомащабен мониторинг е 33. През 2015 

година Регионална лаборатория (РЛ) - Плевен е извършила пробонабиране от 8 пункта със 

следните номера: № 113 – Лепица, № 131 – Ставерци, № 161 – Ласкар, № 163 – Рибен, № 194 

– Каменец, № 128 – Луковит, № 158 – Шипково, № 176 – Сливек. Извършено е съответното 

изпитване на пробите съгласно утвърдената от изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция по околна среда (ИАОС) Годишна програма за мониторинг на почви. Всяка проба се 

извършва в две дълбочини: от 0-20 см и от 20-40 см за обработваеми земи. Следят се 

следните показатели: активна реакция на почвата (pH), биогенни елемент - общ азот по 

Келдал, общ фосфор, органично вещество – общ въглерод и органичен въглерод, обемна 

плътност и 9 броя тежки метали и металоиди – мед, цинк, олово, кадмий, никел, кобалт, 

хром, арсен и живак. От протоколите от изпитване е видно, че съдържанието на тежки 

метали и металоиди в почвата е под максимално допустимите концентрации (МДК), 

определени с Наредба № 3 от 1 август за допустимо съдържание на вредни вещества в 

почвата.  

 Съгласно чл. 5, ал. 7 от Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите, 

изпълнителният директор на ИАОС предоставя информация от НСМП на заинтересуваните 

лица/организации.  

 

3. Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост 
До 2011 г. данните за нарушени терени се предоставяха в РИОСВ от миннодобивните 

фирми чрез изготвянето на годишните работни проекти, които включваха и отчет за 

предходната година. С настъпилите промени през 2011 г. в Закона за подземните богатства 

(ЗПБ), компетентен орган е Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), а от 2015 

г. е Министерство на енергетиката. Поради това РИОСВ – гр. Плевен не разполага с актуална 

информация за нарушени терени (земи и почви) от добивната промишленост. РИОСВ - 

Плевен осъществява контрол върху дейностите по предоставените разрешения за търсене и 

проучване и за проучване и по предоставените концесии за добив и върху действащи и 

закрити съоръжения за минни отпадъци, включително на изоставените във връзка с 
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изпълнението на условията на решенията, разрешителните и становищата, издадени при 

условията и по реда на законодателството за опазване на околната среда. Контролът се 

извършва във вид и в обем, предвидени в глава девета от Закона за опазване на околната 

среда и в съответните разпоредби на Закона за защитените територии, Закона за 

биологичното разнообразие, Закона за водите и на Закона за управление на отпадъците. 

През 2015 г. е взето участие в 2 комисии за рекултивация на минни обекти в ОД 

„Земеделие“ – Плевен: 1 комисия за определяне размера и границите на площи, подлежащи 

на рекултивация на нарушените терени на минен обект (кариера) и 1 комисия за приемане на 

техническа рекултивация на минен обект (кариера), назначена от Министъра на земеделието 

и храните.  

 

4. Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита /пестициди/ 
През 2015 г. в РИОСВ – Плевен не е постъпвала информация за замърсяване на почви с 

продукти за растителна защита (ПРЗ). Съгласно утвърдената от изпълнителния директор на 

ИАОС Годишна програма за мониторинг на почви по почвен мониторниг І-во ниво - 

широкомащабен мониторинг, през 2015 година РЛ-Плевен е извършила пробонабиране от 8 

пункта, които са описани т. 2. От протоколите от изпитване е видно, че съдържанието на 

органохлорни пестициди е под максимално допустимите концентрации (МДК), определени с 

Наредба № 3 от 1 август за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата.  

 На територията на РИОСВ – Плевен (Плевенска и Ловешка област) има 74 склада, от 

които 5 са централизирани, както и 3 площадки с общо 54 контейнери Б-Б куб, съдържащи 

негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ), заведени в регистъра на 

ИАОС за негодни и излезли от употреба ПРЗ. През 2015 г. планово са проверени 4 площадки 

с 54 контейнери тип Б-Б куб и 5 централизирани склада, които се стопанисват от съответните 

общини. На един от обектите с Б-Б кубове е констатирано, че по външните стени на някои от 

тях се наблюдават следи от стичане със зелен до жълто-кафяв цвят и външното покритие на 

повечето Б-Б кубове е паднало. Дадено е предписание на общината, която ги стопанисва, да 

уведоми фирмата, извършваща гаранционното обслужване за направените констатации. 

Целта е предприемане на действия за установяване произхода на следите и възстановяване 

на външното покритие на Б-Б кубовете. Предписанието е изпълнено, извършено е 

боядисване на фигурите. При проведения контрол за състоянието на централизираните 

складове и Б-Б кубовете за съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ не е 

констатирано замърсяване на почви с негодни ПРЗ. 

Повече информация за извършените проверки и предприети действия през 2015 г. има в 

т. ІІІ.4 от доклада. 

По почвен мониторинг - ІІІ ниво - локални почвени замърсявания през м. декември 

2015 г. е изготвена актуална информация за ИАОС чрез попълване на 3 регистъра за 

складове, централизирани складове и площадки с Б-Б кубове относно състоянието и 

местоположението на складовете за съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ на 

територията на РИОСВ – Плевен. 

 

5. Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. 

нефтопродукти  
 През 2015 година РЛ - Плевен е извършила пробонабиране от 8 пункта съгласно 

утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС Годишна програма за мониторинг на 

почви, касаеща почвен мониторниг І-во ниво - широкомащабен мониторинг. От протоколите 

от изпитване е видно, че съдържанието на устойчивите органични замърсител 

(полициклични ароматни въглеводороди и полихлорирани бифенили) е под максимално 

допустимите концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвата.  

При плановите проверки през 2015 г. на концесионни обекти за добив на нефт и газ, 

включително на 1 бр. на неизползваем сондаж за добив на газ, не са констатирани 
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замърсявания на почви с нефт. Констатирано е, че концесинерът спазва мерките за опазване 

на почвите, заложени в годишните проекти за разработка на находищата. При проверка по 

сигнал, касаещ се за замърсяване на почви от нефтопровод от сондаж към находище за добив 

на нефт е констатирано, че концесионерът на находището веднага е спрял сондажа, 

предприети са мерки по отстраняване на аварията, а засегнатият терен в района на аварията е 

почистен и възстановен. Замърсените с нефт растителност и почви се съхраняват временно в 

база на концесионера. При проверка по сигнал на терен в землището на гр. Левски е 

констатирано замърсяване на почви с нефтопродукти от неизвестен извършител. Имотът е 

собственост на Община Левски. Дадено е предписание общината да предприеме действия за 

почистване на замърсените с нефтопродукти почви като се спазят разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците. Към момента предписанието не е изпълнено, тъй като тече 

съдебно производство. Проблем по опазването на почвите от замърсяване с нефтопродукти е 

непредприети към момента действия от страна на Министерство на енергетиката (МЕ) за 

трайно решаване на въпроса с неизползвам сондаж за добив на природен газ на територията 

на област Ловеч, а именно: периодично изтичане на газ и/или газов кондензат, водещо до 

евентуално замърсяване на почви и действия по почистване на замърсен терен. 

 

6. Ерозия на почвите 
 Ерозията на почвата е процес на разрушаване, пренасяне и отлагане на почвени 

частици чрез вятър, дъждовни и поливни води при протичане на естествени и/или 

антропогенни процеси. Загубата на почвен материал оказва съществено влияние върху 

функциите на почвата, както в мястото на проявлението на ерозията, така и върху 

прилежащите територии. Ерозираните земи са със скъсен почвен профил, изсветлена 

повърхност, често набраздена от линейни ерозионни форми и води до силно намаляване на 

плодородието на почвата. Поради това тя е един от най-сериозните глобални фактори за 

деградация и опустиняване на почвите. Природните и стопанските условия на територията на 

България създават предпоставки за разпространението на водна, ветрова и иригационна 

ерозия. Наред с природно обусловените фактори, степента на проявление на почвената 

ерозия зависи и от човешката дейност. Неправилната обработка на почвата, обезлесяването и 

горските пожари също са съществени фактори, оказващи влияние върху този процес. 

Провежданите мероприятия за борба с това вредно явление са агротехнически, 

лесотехнически и хидротехнически. 

На територията на Плевенска област няма сериозни проблеми по отношение на 

почвената ерозия. Единствено равнинният характер на областта е причина за проява на 

ветрова ерозия, която нанася щети, налагащи противоерозионни мероприятия. По брега на р. 

Дунав има брегова ерозия и свлачищни процеси, особено в Община Никопол.  

Що се касае до област Ловеч, тя е сред най-застрашените по отношение на почвени 

загуби от водна ерозия в земеделските земи (по 4,6% годишно) и сред областите с най-висок 

риск от проява на площна водна ерозия на почвата на земеделските земи (10 – 12 t/ha y).   

 В РИОСВ – Плевен няма информация за значителни ерозионни процеси през 2015 г. 

Оценка на водната и ветрова ерозия за всяка година се извършва чрез математически модел в 

ИАОС.  

 

7. Засоляване и вкисляване на почвите 

• По почвен мониторниг ІІ-ро ниво – засоляване през 2015 г. са заложени за 

наблюдение 3 пункта: с. Брест, с. Дъбован и с. Загражден, общ. Гуляанци. Съгласно 

утвърдените програми за 2015 г. оценката и анализа на получените резултати се извърша от 

отдел „МБРГЕП“ в ИАОС в срок до 1 месец от постъпването на данните от 

информационната система.  

• По почвен мониторниг ІІ-ро ниво – “Вкисляване” са определени 5 пункта за 

наблюдение на територията на инспекцията: землищата на с. Ракита, с. Добревци, с. Горни 

Дъбник, с. Гривица и с. Велчeво. Периодичността на вземане на проби е през една, две, три 
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и/или четири години в зависимост от почвеното различие, през есента. През 2015 г. е 

наблюдаван пунктът с. Велчево съгласно утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС 

Годишна програма за мониторинг на почви. Взети са проби от 4 точки (Т1 до Т4) в две 

дълбочини: от 0-20 см и от 20-40 см. Анализира се киселинността на почвите – pH (KCl) и 

степента на наситеност на почвите в бази (V%). Резултатите от изпитването по показател pH 

(KCl) спрямо базовите резултати от 2003 г. са представени във фиг. 1.  

 

Вкисляване, пункт с. Велчево
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8. Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност 

(строителни, битови, промишлени и селскостопански отпадъци)  
Нерегламентираните сметища и локалните замърсявания са потенциален източник на 

замърсяване на почвите, поради което РИОСВ Плевен осъществява непрекъснат контрол с 

цел предотвратяването им или при необходимост своевременното им почистване. И през 

2015 г. продължи издаването на предписания за почистване от страна на общините или 

областните пътни управления при констатиране на замърсявания с отпадъци. В РИОСВ 

Плевен са постъпили 14 информации за почистване на замърсени терени в изпълнение на 

дадените предписания. 

Съгласно т.16 от ДР на Закона за почвите “Селскостопански отпадъци извън обхвата на 

Закона за управление на отпадъците” са животински фекалии (твърд и течен торов отпад), 

трупове на животни и други неопасни вещества, използвани или получени от дейности в 

селското стопанство. РИОСВ – Плевен упражнява контрол съгласно разпоредбите на Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с предотвратяване на вредни изменения на 

почвата, водещи до нарушаване на почвените функции в следствие замърсяване с пресен 

торов отпад. При проверките на животновъдни обекти (ЖО) през 2015 г. е констатирано, че 

все повече земеделските производители, които имат регистрирани животновъдни обекти са 

наясно, че формираният от животновъдната дейност торов отпад трябва да се съхранява и да 

се използва (оползотворява) след престояването му съгласно правилата за добра земеделса 

практики. При извършена проверка по сигнал на ЖО е констатирано е, че формираният 

твърд торов отпад, примесен със слама се събира в ремарке и се извозва ежедневно за 

временно съхранение на бетонирана торова площадка чрез договор със собственика на 

имота. При комплексна проверка по жалба на ферма за патици е констатирано, че обектът не 

осъществява дейност. 
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9 . Кратка обобщена оценка за състоянието на почвите на територията на 

РИОСВ  
Почвите са национално богатство, ограничен, незаменим и практически невъзстановим 

природен ресурс и опазването им е приоритет и задължение на държавните и общинските 

органи, а също така и на всеки един от нас. Това може да се осъществи посредством 

прилагане на добри земеделски практики и повишаване информираността на обществото за 

екологичните и икономическите ползи, както и по отношение предприетите мерки за 

опазването на този компонент на околната среда. Грижата за опазването на земите и почвите 

е обща отговорност на всички, които живеят на планетата Земя. 

Що се касае до опазването на почвите от вредни изменения в следствие от 

нерегламентираното изхвърляне на пресен торов отпад, РИОСВ - гр. Плевен извършва 

проверки по компетентност съгласно Закона за опазване на околната среда, но би трябвало 

кметовете на общините да упражняват контрол върху нерегламентираното изхвърляне на 

селскостопански отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за почвите. Също така ОДБХ, 

които извършват регистрации на животновъдни обекти и контролират животновъдната 

дейност, би трябвало да изискват наличие на торови площадки или съоръжения за временно 

съхранение на торовия отпад, така, че да не се допуска замърсяване на почвите с пресен 

торов отпад.  

Само с общите усилия и действия на всички компетентни органи ще се постигнат 

положителни резултати относно трайното намаляване и/или предотвратяване на дейностите 

и процесите, водещи до вредни изменения на почвата. 

 Чрез участието в 12 комисии по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските 

земи (ЗОЗЗ): 5 бр. в ОД “Земеделие” – Ловеч и 7 бр. ОД „Земеделие“ – Плевен превантивно 

са обхванати обектите, за които се налага промяна предназначението на земеделски земи и за 

които има издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС, по ДОВОС, по ЕО 

или по ОС.  

В заключение може да се каже, че почвите на територията на РИОСВ – гр. Плевен са в 

добро екологично състояние, което е видно от резултатите от мониторинга, както и от 

осъществената контролна дейност за спазване на изискванията на Закона за опазване на 

околната среда и Закона за почвите. 

 


