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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

 

 През 2015 г. в гр. Ловеч и в гр. Никопол са намалели както броят превишения на 

средноденонощната норма за замърсител фини прахови частици (ФПЧ10), така и 

средногодишната концентрация, в сравнение с 2014 г. Практически няма превишения 

през неотоплителния сезон (от април до октомври). 

 

 През 2015 г. всички общини, задължени по Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, са изпълнявали предвидените мерки в  общинските програми за намаляване на 

нивата на замърсител фини прахови частици (ФПЧ10).  

 

 През 2015 г. са изготвени и представени в РИОСВ – Плевен предварителни 

варианти на две общински програми за намаляване на нивата на замърсител фини 

прахови частици (ФПЧ10) за периода 2016 - 2020 г. – на Община Плевен (актуализация) 

и на Община Троян (първоначална). Програмите са в процес на преглед и съгласуване. 

 

 През 2015 г. няма случаи на наднормено трансгранично замърсяване на гр. 

Никопол с амоняк от химическия завод в гр. Турну Магуреле. 
 

 Превишения на нормите за допустими емисии са установени само за 3,9 % от 

общия брой измерени през 2015 г. неподвижни източници. Относителният дял на 

измерванията, при които са установени превишения на НДЕ, е с тенденция към 

спадане, в сравнение с предходните 2014 и 2013 г. 

 

 При проведените през 2015 г. измервания на шума в околната среда, не са измерени 

нива на шум по границата на промишлената площадка над граничната стойност за 

промишлено-складови територии 70 dBA. 
 

През 2015 г., във връзка със замърсяване на въздуха над допустимите норми, са 

изготвени общо 12 бр. преписки по процедури за санкции по чл. 69 от ЗООС (налагане, 

намаляване, спиране, възобновяване и др.).   

 

В сравнение с предходната година, през 2015 г. в АИС – Плевен общият брой 

превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10 се е запазил, като е намалял 

относителният дял на превишенията през летния сезон, но е увеличен броят на дните с 

превишена норма през отоплителния сезон.  

 

Основен проблем пред управлението на КАВ остава постигането на средно-

денонощната норма за нива на ФПЧ10 в гр. Плевен, Ловеч и Никопол. В процес на 

актуализация са програмите и плановете за действие на общини Ловеч и Никопол. 

 

 През 2015 г. е установен 1 бр. обект с превишено гранично ниво на шум в мястото 

на въздействие, за което са предприети мерки – дадено е предписание и е съставен акт. 
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ВОДИ 

 

 През 2015 г. голяма част от титулярите на разрешителни за заустване на отпадъчни 

води поддържат пречиствателните съоръжения в изправност. Постигат се определените 

индивидуалните емисионни ограничения преди заустване в повърхностни води. С това 

продължава тенденцията за намаляване замърсяването с отпадъчни води и подобряване 

състоянието на повърхностните води във водните обекти.  

 

  През 2015 г. са въведени в експлоатация четири ПСОВ (пречиствателни станции за 

отпадъчни води) - на гр.Луковит, гр.Червен бряг, гр.Белене и с.Глогово, общ.Тетевен. С 

това се изпълнява стратегическата цел за подобряване състоянието на повърхностните 

и подземни води чрез намаляване замърсяването с отпадъчни води. 

 

 През периода са установени проблеми при работата на селищни ПСОВ от големи 

населени места, относно изтекъл срок за достигане на ИЕО и установени наднормени 

стойности по някои показатели, неизградена канализационна система на населеното 

място, неизпълнени затворни органи на авариен канал и др.  

 

  Продължават проблемите при експлоатацията на някои ПСОВ от малки населени 

места, във връзка с малките количества отпадъчни води, постъпващи на вход ПСОВ, 

липса на договор между община и ВиК оператор, който да осигурява нормален работен 

режим на съоръженията. 

  

 Част от емитерите на производствени отпадъчни води са с неефективно работещи  

пречиствателни съоръжения, които се нуждаят от реконструкция и/или изграждане на 

нови съоръжения. През периода са съставени седем акта за установени нарушения на 

Закона за водите. В края на 2015 г., текущите санкции наложени по реда на ЗООС, са 

три броя.  

 

ПОЧВИ  

 

 При плановите проверки е констатирано, че земеделските производители, които 

имат регистрирани животновъдни обекти, са осигурили подходящи площадки или 

съоръжения за временно съхранение на пресния торов отпад съгласно правилата за 

добрите земеделски практики (Нитратна директива), което гарантира до голяма степен 

опазването на почвите от замърсяване с пресен торов отпад; 

 

 Между РИОСВ – Плевен и Областните дирекции “Земеделие” в гр. Ловеч и в гр. 

Плевен има добра координация. През 2015 г. е взето участие в 12 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, 

ДОВОС или ЕО; 

 

 При проверките по сигнали или жалби сме получавали съдействие от общините, в 

резултат на което са постигнати положителни резултати по изпълнението на 

предписания, свързани с опазването на компонент почви от увреждане; 



 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2015 г.                                                                  стр.  VI.  3 

 Със стартирането 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, общините ще имат възможност 

да разрешат трайно проблема със залежалите пестициди. 

 

 При проверки по жалби на животновъдни обекти, е констатирано, че липсват 

подходящи площадки или съоръжения за временно съхранение на пресния торов отпад, 

което е предпоставка за предизвикване на вредни изменения на почвата, изразяващо се 

в замърсяване на почви с пресен торов отпад съгласно ЗООС;  

 
 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И КОНТРОЛ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ 

АВАРИИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 

 Не се констатира неизпълнения на задълженията за извършване на същински 

регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали.  

 наблюдава се траен напредък по отношение привеждане в съответствие с изискванията на 

действащото законодателство на контролираните обекти по отношение на съхранението на 

опасни химикали.  

 Постигнато е превантивно ограничаване на възможностите за възникване на 

аварии с опасни химични вещества и предотвратяване на големи аварии; 

 В следствие на завишения контрол в обектите, които подлежат на контрол Глава 7, 

раздел I от ЗООС през 2015 г. не са констатирани аварии, водещи до  замърсяване на 

компоненти на околната среда с опасни химични вещества;  

 Необходимо е добро сътрудничество и обмяна на информация между властите на 

национално ниво; 

 

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ 
 

 Законодателството по екологични щети не се прилага за дейностите по съхранение 

на  негодните ПРЗ. Налице са  проблеми със собствеността, с начина на съхранение и с 

правомощия на органите, в резултат на което може  до настъпи непосредствена заплаха 

за възникване на екологични щети. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

 В края на 2015 г. завършиха строително-монтажните работи /СМР/ за изграждането 

на нови регионални съоръжения за обезвреждане на битови и други неопасни отпадъци 

в Региони Плевен, Луковит и Левски /Никопол/. 

 С преустановена експлоатацията са четири общински депа – Кнежа, Ловеч, 

Летница, Угърчин. През 2015г. приключиха дейностите от 3-ти етап на биологичната 

рекултивация на общинското депо в Угърчин съгласно одобрения проект, финансиран 

от ПУДООС. Завършено е изпълнението на етап техническа рекултивация от проектите 

за крайна рекултивация на общинските депа в Летница и в Кнежа. Завършените етапи 
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са приети от междуведомствени комисии, назначени с кметски заповеди. Изпълнени са 

и първите етапи от биологичната рекултивация на депо Летница и депо Кнежа.  

  На територията на РИОСВ - Плевен няма специализирани депа или стационарни 

инсталации за третиране на строителни отпадъци. 

 Наличие на нерегламентирани локални замърсявания в населените места, 

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

откриваем; 

 Има складовете за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за 

растителна защита (ПРЗ) в недобро състояние с неизяснена собственост, което 

затруднява контрола и създава предпоставка за замърсяване на околната среда. 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 Обявени са за защитени пет дървета от вида Летен дъб в землището на с. Комарево, 

обл. Плевен и едно дърво от вида Летен дъб в землището на с. Лазарово, обл. Плевен. 

 

 Оказана е помощ на екземпляри от защитени видове птици – Керкенез, Обикновен 

и Белоопашат мишелов, Домашна кукумявка, Бухал, Бял щъркел, Тръстиков блатар, 

открити в безпомощно състояние. В зависимост от състоянието им птиците са 

изпратени в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора, в зоопарк – Ловеч 

или са пуснати на свобода. 

 

 Режимът, определен със заповедта за обявяване на природна забележителност 

"Карлуковски карстов комплекс" – с. Карлуково през 1962 г., затруднява провеждането 

на процедурите по съгласуване/несъгласуване по §7 от Закона за защитените територии 

на снимачна дейност, скално катерене и бънджи-скокове в пещера Проходна (част от 

природната забележителност). 

 


