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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

 

 През 2016 г. се наблюдава намаление в сравнение с предходните две години, както 

на броя денонощия с превишена норма, така и на средногодишната концентрация на 

фини прахови частици ФПЧ10, за всички пунктове (в градовете Плевен, Ловеч и 

Никопол). За пунктовете в Ловеч и Никопол през 2016 г. не е превишена 

средногодишната норма за ФПЧ10. 

 

 През 2016 г. е окончателно приета актуализираната общинска програма за 

намаляване на нивата на замърсител фини прахови частици (ФПЧ10) за периода 2016 - 

2020 г. на Община Плевен. Другите три изготвени програми – на общини Ловеч, Троян 

и Никопол, са получили положително междинно становище от РИОСВ – Плевен и са 

изпратени за преглед и съгласуване в МОСВ.  

 

Основен проблем пред управлението на КАВ остава постигането на средно-

денонощната норма за нивата на ФПЧ10 в гр. Плевен, Ловеч, Никопол, Троян. 

 

 Превишения на нормите за допустими емисии са установени за 9 % от общия брой 

измерени през 2016 г. неподвижни източници. Увеличен е броят на обектите, на които е 

извършен контролен мониторинг. Изготвени са общо 29 бр. преписки по процедури за 

санкции по чл. 69 от ЗООС (налагане, намаляване, спиране, възобновяване и др.) за 13 

обекта. Предприети са коригиращи действия. 

 

 През 2016 г. са установени 2 бр. обекти с превишени гранични нива на шум, за 

което са предприети мерки – дадени са предписания и е съставен акт. 

 

ВОДИ 

 

 През 2016 г. голяма част от титулярите на разрешителни за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни води поддържат пречиствателните съоръжения в изправност. 

Постигат се нормите, определени в разрешителните за заустване. Продължава 

тенденцията за намаляване замърсяването с отпадъчни води и подобряване състоянието 

на повърхностните водни обекти.  

 

  През 2016 г. селищните пречиствателни станции за отпадъчни води са поддържани 

в техническа изправност. Не са установени превишения на ИЕО (индивидуалните 

емисионни ограничения) на изход селищни ПСОВ (с малки изключения). 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 някои селищни ПСОВ: 

превишения на ИЕО (индивидуалните емисионни ограничения) на изход ПСОВ Кнежа 

– по общ азот, единични отклонения по общ фосфор на изход ПСОВ Белене;  частично 

изградена канализационна система на населеното място и др.  
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  Продължават проблемите при експлоатацията на някои ПСОВ от малки населени 

места. Проблемите са свързани с неизградена канализационна мрежа, малки водни 

количества на вход ПСОВ, липса на договор между община и ВиК оператор за 

експлоатация на  съоръженията и др. 

  

 Някои от обектите, източници 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 2016 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 

добра земеделска практика (Нитратна директива), което гарантира до голяма степен 

опазването на почвите от замърсяване с пресен торов отпад. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 В резултат на извършените проверки и дадени предписания, е променено 

състоянието на 23 склада за негодни и излезли от употреба продукти за растителна 

защита на територията на РИОСВ Плевен - негодните ПРЗ от: 4 склада са предадени за 

последващо третиране и складовете са санирани; от други 2 склада са преопаковани, 

складовете са санирани и негодните ПРЗ са събрани в един склад; извършени са 

ремонтни дейности на 17 склада, с цел обезопасяване на същите; на голяма част от 

складовете са подновени знаците за опасност. 

 Констатирано е неправилно съхранение на пресния торов отпад при някои от 

проверките по сигнали и жалби на животновъдни обекти, което е предпоставка за  

замърсяване на почви с пресен торов отпад съгласно ЗООС. Дадените предписания за 

привеждане в съответствие с нормативните изисквания по опазване на почвите са 

изпълнени, което е проследено чрез последващ контрол на място. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И КОНТРОЛ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ 

АВАРИИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 

 Производителите, вносителите и потребителите по веригата на химикали 

изпълняват ангажиментите по Регламент REACH. Бизнесът осъзнава, че изпълнението 
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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.  

 

 Чрез въведени системи за управление на околната среда дружествата 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.  

 

 Постигнато е превантивно ограничаване на възможностите за възникване на 

аварии с опасни химични вещества и предотвратяване на големи аварии; 

 Добър механизъм между членовете на комисиите по чл.157а от ЗООС, които води 

до ефективен контрол на обектите с рисков потенциал; 

  

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  да настъпи непосредствена заплаха 

за възникване на екологични щети. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

 През 2016 г. стартира редовната експлоатация на 3 нови регионални съоръжения за 

обезвреждане на битови и други неопасни отпадъци в Региони Плевен, Луковит и 

Левски /Никопол/. 

 

 Всички общински депа, които не отговарят на екологичните изисквания са с 

преустановена експлоатацията. За 4 от общинските депа се изпълняват одобрени 

проекти за крайна рекултивация. Приключени са фазите на биологичната рекултивация 

на депо Угърчин, приети с окончателен протокол на междуведомствена комисия. 

Изпълнени са дейностите по техническа рекултивация и два етапа от биологичната 

рекултивация на депо Летница и депо Кнежа. Започнало е изпълнението на етап 

техническа рекултивация от проекта за крайна рекултивация на общинско депо Ловеч. 

 

 През 2016г. са въведени в експлоатация две нови площадка за компостиране на 

биоразградими отпадъци – на Регионална система за управление на отпадъците в 

регион Левски /Никопол/, площадка Санадиново („зелени” и след сепариране на ТБО) и 

на Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит (за „зелени” отпадъци-

градински и от тревни площи). През 2016 г. е отделена рециклируема фракция от 

сепариране на ТБО на Регионален център за управление на отпадъците гр. Плевен и са 

събрани „зелени отпадъци“. Стартира процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци на РСУО регион Троян.  

 Броят на общините, на територията на РИОСВ Плевен, в които е въведено фамилно 

компостиране през 2016 г. нараства - Община Кнежа е закупила и раздала на 

населението 120 бр. компостери, Община Левски - нови 80 бр. Фамилно компостиране 
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не се отчита при изпълнение на целите за разделно събиране на биотпадъци, но то е 

дейност по предотвратяване образуването на биоотпадъци.  

 

  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 и общинска пътна мрежа и речните корита, причинителите на които е 

трудно откриваем; 

 Няма търсене за оползотворяване на утайки, генерирани от дейността на ПСОВ 

 На територията на РИОСВ – Плевен няма изградени инсталации за третиране на  

производствени биоразградими отпадъци и утайки от ПСОВ-от пречистване на 

отпадъчни води 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

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

Белоопашат мишелов, Бял щъркел, Черношипа ветрушка (Керкенез), Домашна 

кукумявка, Бухал, Белоглав лешояд, 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, Ветеринарна клиника „Добро хрумване“, гр. София, 

или са пуснати на свобода. Намереният в безпомощно състояние в землището на гр. 

Луковит екземпляр от вида Белоглав лешояд е пуснат на свобода в района на 

адаптационната волиера на територията на ПП „Врачански Балкан“. 

 

 По време на проверките в защитени територии не са констатирани нарушения на 

режимите, определени със закона за защитените територии и заповедите за обявяването 

им. 

  

 Голяма част от горските територии в област Плевен са в земеделски земи. 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 установяват мястото на извършване на нарушението 

и собственикът на екземплярите. 

 

 При констатиране че е извършено кастрене или отсичане на защитено дърво, не 

могат да бъдат налагани административни наказания, поради невъзможност да се 

установи кога и от кого са извършени тези дейности. 

 

 При констатиране на издадени от длъжностни лица документи в нарушение на 

забраните, наложени със заповедите за обявяване на защитените зони, не могат да 

бъдат налагани административни наказания, поради липса на наказателна разпоредба за 

нарушения, извършени от длъжностни лица по Закона за биологичното разнообразие. 


