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II. 2. Води 

 

1. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контролната 

дейност през годината.  

При осъществяване на контролната дейност по опазване на водите през 2018 г. е 

проведен контрол по изпълнение на условията от разрешителните за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти и изпълнение на условията от комплексните 

разрешителни издадени по реда на ЗООС. Проверена е техническата и експлоатационна 

изправност на пречиствателните съоръжения за производствени отпадъчни води и 

селищните ПСОВ. Проверени са 82 обекта, инсталации и дейности, от които се формират 

отпадъчни води. Извършени са 129 проверки на източници на отпадъчни води, от които 88 

планови проверки и 41 извънредни проверки. При текущия контрол по компонент води са 

дадени общо 29 предписания относно реконструкция или разширение на пречиствателни 

съоръжения за отпадъчни води, привеждане на отпадъчните води, които заустват във 

водни обекти в съответствие с ИЕО, издаване или продължаване срока на действие на 

разрешителните за заустване. През периода са съставени 6 бр. АУАН по Закона за водите. 

Наложени са 3 текущи санкции по реда на ЗООС, от които в края на периода действат 2бр. 

санкции. 

 

Основни приоритети при контролната дейност през 2018 г. са: 

Проверки на канализационни системи на населени места, селищни и курортни 

образувания, включително пречиствателните станции към тях: 

- Контрол общо за всички обекти 

Канализационните системи на населени места, в това число пречиствателните 

станции към тях, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2018 г. 

са 18 броя. През периода са направени общо 35 бр. проверки от които 9 бр. извънредни. 

Извънредните проверки са по постъпил сигнал за ПСОВ на с.Гложене, пломбиране 

затворен орган (савак, спирателен кран) на авариен канал и др. Дадени са 7 бр. 

предписания за привеждане на ПСОВ от малки населени места, в техническа и 

експлоатационна изправност, предоставянето им на ВиК оператор за експлоатация и др.  

- Контрол на обекти, в които са включени производствени обекти, формиращи 

емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества   

От наличната информация, на територията контролирана от РИОСВ Плевен няма 

обекти (канализационни системи на населени места), в които са включени производствени 

обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества. При 

проведения собствен мониторинг на отпадъчни води през 2018 г. на вход на ПСОВ не са 

установени емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества превишаващи ИЕО, за 

тези показатели. 

- Контрол на обекти, които заустват във водни тела със състояние по-лошо от 

добро 

В съответствие със Заповед №РД-821/2012 г. на МОСВ, РИОСВ Плевен провежда 

контрол на обектите (канализационни системи на населени места), които заустват във 

водни тела със състояние по-лошо от доброто. През 2018 г. са проверени всички обекти, 

утвърдени със Заповед №РД-840/20.12.2017 г. на МОСВ. 

 

Проверки на производствени обекти, формиращи отпадъчни води 

- Контрол общо за всички обекти 

През 2018г. са направени 62 бр. планови и 26 бр. извънредни проверки в 58 бр. 

производствени обекти, формиращи отпадъчни води. Извънредните проверки са във 

връзка с жалби и сигнали – 7 бр., съставяне протокол за налагане или спиране на текущи 
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санкции – 8 бр., пломбиране савак на авариен канал – 4 бр., последващ контрол -  3 бр., 

питане на народен представител – 1 бр., Заповед на Районна прокуратура (РП) Ловеч – 1 

бр., Заповед на Директора на РИОСВ – 1 бр., неизпълнено условие в КР – 1 бр. При 

проверките са дадени 22 бр. предписания за привеждане на обектите в съответствие с 

приложимите документи по околна среда.   

- Контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, 

общи и специфични замърсители 

През 2018 г. са направени 29 бр.планови и 3 бр.извънредни проверки в 22 

бр.обекта, емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични 

замърсители. Направени са 10 бр. предписания, 5 бр. от които на обекти с разрешително за 

заустване и 5 бр. предписания на два обекта с комплексно разрешително.  

- Контрол на обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение №4 от 

Наредба №2/08.06.2011 г. и формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води 

През 2018 г. са направени 19 бр.планови и 11 бр.извънредни проверки в 13 обекта, 

формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води. Дадено е едно предписание за 

представяне програма за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води.  

- Контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води 

През 2018 г. са направени 14 бр.планови и 1 бр.извънредна проверки в 14 обекта, 

формиращи отпадъчни води – хотелски комплекс, перила, регионални депа за неопасни 

отпадъци и др. Дадени са 3 бр.предписания. 

 

Извършени проверки, съвместно с Басейнова дирекция и предприети мерки по 

възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на 

воден обект. 

През 2018 г. в РИОСВ Плевен са постъпили общо 14 бр. жалби и сигнали за 

замърсяване на водни обекти, по които са направени проверки. Изготвени са отговори до 

жалбоподателите и до институции, които имат компетентност по жалбата/сигнала. 

 

2. Опазване на повърхностните води 

2.1. Кратка информация за водните обекти на територията на РИОСВ Плевен, 

пунктове за мониторинг, състояние на повърхностните води по поречия по отношение 

на замърсяване 

В периода 2017 г. - 2018 г. на територията на БДДР Плевен са изпълнени следните 

програми за мониторинг на води, одобрени със заповеди на МОСВ: 

- Заповед РД-229/05.04.2017 г.: Програма за контролен и оперативен мониторинг на 

повърхностните води, в т.число води предназначени за питейно-битово водоснабдяване; 

мониторинг на подземни води - количествен и качествен; мониторинг на води в нитратно 

уязвими зони, изпълнявана в периода 01.04.2017 - 30.03.2018 г. Пунктовете за мониторинг 

на води са както следва: за контролен мониторинг на повърхностни води -  39 броя, за 

оперативен мониторинг - 99 броя, в програмата за TNMN - 12 броя, на води за питейно-

битово водоснабдяване, в зоните за защита - 107 броя, води от националната мрежа, 

попадащи в уязвими  зони - 24 бр. 

- Заповед РД-175/02.04.2018 г.: Програма за контролен и оперативен мониторинг на 

повърхностните води, в т.число води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване; 

мониторинг на подземни води - количествен и качествен анализ, в периода 01.04.2018 г. -

31.03.2019 г. Пунктовете за контролен мониторинг на повърхностни води, включващи 

повърхностни води в защитени зони на води за пиене са 47 броя, за оперативен 

мониторинг - 118 броя, в програмата за TNMN - 12 броя, в програмата води за питейно-

битово водоснабдяване, в зоните за защита са включени 114 пункта.  

Оценката на качеството на водите, според биологичните елементи за качество 

(БЕК) е направена съгласно Заповед № 591/26.07.2012 г. на Министъра на околната среда 

и водите (с утвърдени методики за хидробиологичен мониторинг) и Наредба №Н-4/ 
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14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (Приложение № 6 към чл. 12, 

ал. 4), в която са включени класификационните системи за оценка според отделните БЕК 

(макрозообентос, макрофити, фитобентос, фитопланктон и риби). Оценката е типово 

специфична, границите на класовете между отделните състояния - отлично, добро, 

умерено, лошо и много лошо, са съобразени с типа на водното тяло. 

В програмите за хидробиологичен мониторинг (ХБМ) за 2017 г. и 2018 г. са 

включени пунктове от категориите реки и езера/язовири. За реки се анализират 

биологичните елементи за качество (БЕК) – макрозообентос, макрофити и фитобентос, а 

за езера/язовири, оценката се прави само по показателя фитопланктон. В периода 2017 г. – 

2018 г., за територията контролирана от РИОСВ Плевен, хидробиологичен мониторинг е 

проведен в 32 пункта от категория реки. Поради ограничен финансов капацитет на ИАОС 

по програмата за мониторинг на езера/язовири все още няма данни за някои от язовирите.  

На територията на РИОСВ гр.Плевен са разположени целите водосбори на реките 

Осъм и Вит, част от поречията на реките Дунав, Искър и Янтра, които попадат в 

административно териториалното деление на Плевенска и Ловешка области. Басейновите 

дирекции изработват, предлагат програми и провеждат мониторинг на повърхностни води. 

Предоставената информация от БДДР Плевен за пунктове за мониторинг на повърхностни 

води, мониторингови кодове, състояние на повърхностни води по поречия на територията 

на РИОСВ Плевен е както следва:  

 

 

Река Дунав  

На територията на РИОСВ Плевен, р. Дунав се наблюдава чрез пункта при с.Байкал 

с код BG1DU00039MS050. Пунктът е част от международната транснационална 

мониторингова мрежа за р.Дунав (TNMN/). Програмата за мониторинг е унифицирана за 

всички пунктове по реката. Честотата на пробовземане е 12 пъти годишно.  

Оценката на физикохимичните показатели, подкрепящи БЕК е извършена съгласно 

изискванията на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води, за тип R7 -

Големи дунавски притоци. Това се налага поради факта, че за тип R6 - Среден и долен 

Дунав, към който принадлежи поречието на реката няма разписани в нормативния 

документ референтни стойности за отлично, добро и  умерено състояние. 

Резултатите от анализа за периода 2017 г. - 2018 г. показват, че качеството на 

водите в този участък на реката, отговаря на изискванията за добро/отлично състояние. 

Стойностите на кислородните и биогенни показатели са близки до изискванията за 

отлично състояние. По всички физикохимични показатели, стойностите отговарят на 

изискванията за  отлично/добро състояние. 

Анализираните специфични замърсители, като сравнение на Средно годишната 

стойност (СГС) със СКОС не показват отклонения  от изискванията за добро състояние, 

съгласно Наредба Н-4. Трябва да се отбележи, че отново е измерена отделна висока 

концентрация на алуминий, над изискванията за добро състояние. Резултатите са в 

границата 25,4 µg/l, при норма 15 µg/l, но СГС е под СКОС, съгласно нормативния 

документ. 

В периода 2017 г. - 2018 г. нe са измерени стойности на приоритетни вещества 

(ПВ) над СКОС. Няма концентрации на ПВ над максималната допустимата концентрация 

(МДК).  

Към момента, след анализ на резултатите от проведения мониторинг, р.Дунав при 

с.Байкал, може да бъде оценена в добро химично състояние по приоритетните вещества, 

анализирани по програмата за TNMN. 

В програмите за хидробиологичен мониторинг на територията на БДДР за 2017 г. и 

2018 г. не са планирани за наблюдение пунктове, разположени на р. Дунав.  
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Поречие Вит 

Качеството на водите на река Вит и нейните притоци се наблюдава в 21 пункта за 

мониторинг, разположени в 13 водни тела. Два от пунктовете са разположени във водно 

тяло, определено в Зона за защита на водите (ЗЗВ) предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване (ПБВ). Наблюдаваните пунктове са: 

 BG1VT00011MS010, р. Вит на устие при гр.Гулянци 

 BG1VT00015MS020, р. Вит при с. Биволаре 

 BG1VT00021MS030, р. Тученица, при с.Опанец  

 BG1VT00032MS041, яз. Телиш 

 BG1VT00325MS031, яз. Г.Дъбник 

 BG1VT00055MS040, р. Вит при с. Садовец 

 BG1VT00631MS1030, р. Вит, след с. Ясен 

 BG1VT006575MS100, р. Вит, след с. Садовец 

 BG1VT06321MS090, р. Долнодъбнишка бара, с. Долни Дъбник-мост  

 BG1VT00671MS1040, р. Вит, след с.Ъглен 

 BG1VT00677MS1020, р. Вит, при с.Торос 

 BG1VT00061MS050, р. Каменка, при с.Бежаново 

 BG1VT06913MS1050, р. Вит, при махала Асен 

 BG1VT06913MS1050, р. Калник, преди вливане в р. Вит, при с. Б.извор  

 BG1VT00891MS051, яз. Сопот 

 BG1VT09931MS080, р. Бели Вит, с. Рибарица 

 BG1VT69922MS079, р. Костина, над мест. Кървавото кладенче 

 BG1VT99111MS060, р. Вит, гр. Тетевен 

 BG1VT69213MS1010, р. Черни Вит при с. Дивчевото 

 BG1VT09921MS070, РВ Болованджика 

 BG1VT69939MS012, РВ Брестнишка лъка. 

На устието на р.Вит са разположени два пункта за мониторинг - р. Витq след гр. 

Гулянци и р.Витq след гр. Долна Митрополия, при с. Биволаре, които дават информация 

за водно тяло BG1VT100R009 - р. Вит, от вливане на р. Тученица, при с.Опанец, до устие.  

За периода 2017 - 2018 г. по кислороден режим, електропроводимост, фосфати, 

някои съединения на азота и БПК5, резултатите от анализа показват концентрации близки 

до отлично и добро състояние. Превишени концентрации, отговарящи на умерено 

състояние са измерени по показателите азот нитратен, азот нитратен и общ азот.  

Няма измерени високи концентрации над изискванията за СКОС по анализираните 

специфични замърсители. Анализът на приоритетни вещества в периода 2017 - 2018 г. 

показва постигащо добро химично състояние.  

Общата оценка на резултатите от хидробиологичния мониторинг на БЕК 

макрозообентос, макрофити и фитобентос  в периода 2017 – 2018 г., за пунктовете във 

водно тяло BG1VT100R009, е умерено състояние. 

 

            Основно поречие Вит 

На основното поречие на р. Вит са разположени следните водни тела:  

р. Вит, от вливане на р. Каменка при Бежаново, до вливане на р. Тученица при 

Опанец, включително приток р. Бара след язовир Горни Дъбник, с код на водното тяло 

BG1VT307R1007, наблюдавано с четири пункта за мониторинг. От анализа на 

физикохимичните показатели е видно, че водите на водното тяло отговарят на 

изискванията за умерено състояние съгласно Наредба Н-4. От анализа на специфичните 

замърсители е видно, че са измерени концентрации над изискванията на СКОС за добро 

състояние, само показателя алуминий. Изчислената средногодишната стойност (СГС) на 
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показателя алуминий, във водното тяло, надвишава изискванията на СКОС за добро 

състояние. 

Данните от хидробиологичния мониторинг за тяло BG1VT307R1007 са от два 

пункта - р. Вит, след с.Ясен и р.Вит, след с.Садовец. За първия пункт резултатите са от 

изпитване по макрозообентос през 2018 г., за втория пункт - по макрозообентос, 

макрофити и фитобентос през 2017 г. и 2018 г. Оценката по БЕК за водното тяло е добро 

състояние.  

 

р. Вит, от вливане на р. Калник, при Пещерна до вливане на р. Каменка, при 

Бежаново, с код на водното тяло BG1VT307R1107. През 2017 - 2018 г. водното тяло не е 

планирано за наблюдение по физикохимични показатели, специфични замърсители и 

приоритетни вещества. 

Данните от хидробиологичен мониторинг за водно тяло BG1VT307R1107 са за 

пункт р.Вит, след с.Ъглен от 2018 г. Оценката на биологичните елементи за качество от 

макрозообентос и фитобентос е умерено състояние. 

 

р. Вит, от вливане на реките Черни Вит и Бели Вит, при Тетевен, до вливане на 

р.Калник при Пещерна, с код на водното тяло BG1VT789R1005, наблюдавано с един 

пункт за мониторинг - р.Вит, при махала Асен.  

При направените изпитвания по физикохимични показатели, във водното тяло са 

установени превишения по БПК5 и P-total. Не са измерени концентрации по специфични 

вещества превишаващи СКОС. 

           Данните за 2018 г. от пункта на р.Вит при махала Асен,  са за елементи за качество 

макрозообентос  и фитобентос. Оценката по БЕК за пункта е добро състояние.  

В заключение, оценката по физикохимични показатели и специфични замърсители 

за основното поречие на р. Вит, е умерено състояние. За оценка на химичното състояние 

са планирани изпитвания на приоритетни вещества в двете водни тела. При проведения 

мониторинг не са установени превишения на концентрацията на анализираните вещества. 

Оценката за химичното състояние за основното поречие на р. Вит е добро. 

 

Язовири- яз. Телиш, яз. Горни Дъбник, яз. Сопот 

За периода 2017 - 2018 г., язовирите в поречие Вит са оценени, като следва: 

яз. Телиш - по физикохимични и специфични замърсители водата в язовира 

отговаря на добро състояние с изключение на показателя азот амониев който отговаря на 

изискванията за умерено състояние. Оценката за химично състояние е достигащо добро. 

яз. Горни Дъбник - по физикохимични и специфични замърсители водата в язовира 

отговаря на добро състояние с изключение по показател разтворен кислород който 

отговаря на изискванията за умерено състояние. Оценката за химично състояние е 

достигащо добро. 

яз. Сопот – по физикохимични елементи за качество, отговарят на изискванията за 

добро състояние с изключение на показателите разтворен кислород и Р-total. От 

анализираните специфични замърсители, никой не показва резултати над изискванията на 

СКОС. При анализа на приоритетните вещества не са установени превишения на 

изследваните вещества. Химичното състояние на язовира се оценява като добро. 

За периода 2017 – 2018 г. язовирите Телиш и Сопот не са включени за наблюдение 

в Програмите за хидробиологичен мониторинг. На този етап не може да се направи оценка 

на състоянието по биологични елементи за качество. 

Язовир Горни Дъбник е включен в програмата за хидробиологичен мониторинг 

през 2018 г. Мониторинга на язовира по БЕК фитопланктон ще завърши през 2019 г.   
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Река Тученица 

От анализа на физикохимичните показатели е видно, че водите на р.Тученица 

отговарят на изискванията на Наредба Н-4 за умерено състояние. Няма измерени 

концентрации на специфични замърсители над изискванията на СКОС за добро състояние. 

Анализа на приоритетни вещества, не отчита концентрации над изискванията на СКОС, за 

добро състояние. Химичното състояние на тялото е добро.  

Хидробиологичният мониторинг на БЕК макрозообентос през 2017 г., в пункта на 

р.Тученица преди вливане в р.Вит при с.Опанец, отчита умерено състояние.     

 

р. Каменка, от извор до вливане в р. Вит, включително притоци - р. Катунецка  

с Мирьова и Елешница, и р. Сопотска с Лъга и Батънска, водно тяло с код 

BG1VT600R006: 
За периода 2017 – 2018 г. измерените физикохимични показатели показват 

превишения по показателите разтворен кислород, БПК5, N-NO3, N-total, PO4 и P-total, 

които отговарят на изискванията за умерено състояние. По всички останали 

физикохимични елементи за качество, водите на водното тяло отговарят на изискванията 

за добро състояние. От анализа на специфичните замърсители е видно, че изчислената 

средногодишната стойност (СГС) на показателя алуминий, надвишава изискванията на 

СКОС за добро състояние. Анализа на приоритетни вещества не отчита концентрации над 

изискванията на СКОС, за добро състояние. Химичното състояние на водното тялото е 

добро. 

Пункта за хидробиологичен мониторинг на водното тяло е р.Каменка, след вливане 

на р.Катунецка, при с.Бежаново. Данните от хидробиологичния мониторинг през 2017 г. 

за БЕК макрозообентос, макрофити и фитобентос, определят състоянието на водното тяло 

като добро.  

 

р. Калник, от яз. Сопот до вливане в р. Вит, водно тяло BG1VT789R1105. 

От анализа по физикохимичните показатели е видно, че водното тяло отговаря на 

изискванията за добро състояние съгласно Наредба Н-4, с изключение на показателите:  

N-total, PO4 и P-total, които отговарят на изискванията за умерено състояние. От анализа 

на специфичните замърсители е видно, че няма измерени концентрации над изискванията 

на СКОС за добро състояние. Анализа на приоритетни вещества не отчитат концентрации 

над изискванията на СКОС за добро състояние. Химичното състояние на водното тялото е 

достигащо добро. 

Пунктът за хидробиологичен мониторинг във водно тяло BG1VT789R1105 е  

р.Калник, преди вливане в р.Вит, при с. Български извор. В пункта през 2018г. е изследван 

БЕК макрозообентос. Резултатите от анализа отчитат добро състояние.  

 

р.Бели Вит, до вливане на р.Черни Вит  при Тетевен, включително притоци - 

Костика, Заводна и Черна река, без зоната за защита РВ "Болованджика"; РВ 

"Брестнишка лъка" на р. Рибарица: 

Качеството на водата във водното тяло на р.Бели Вит, с код BG1VT900R1001 се 

наблюдава в 3 пункта за мониторинг: при с.Рибарица, при гр.Тетевен и р.Костина, приток 

на р.Бели Вит, над местността Кървавото кладенче. 

От анализа по физикохимичните показатели е видно, че водното тяло отговаря на 

изискванията за добро състояние спрямо Наредба Н-4, с изключение на показателите 

разтворен кислород и N-NO2, които отговарят на изискванията за умерено състояние. От 

анализа на специфичните замърсители е видно, че няма измерени концентрации над 

изискванията на СКОС за добро състояние. Анализа на приоритетни вещества не отчита 

концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние. Химичното състояние на 

водното тяло е достигащо добро. 
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Пунктовете за хидробиологичен мониторинг във водно тяло BG1VT900R1001 са 

два - р. Вит, след Тетевен и р.Бели Вит, над с. Рибарица. Наблюденията по БЕК за 

периода 2017 – 2018 г., в пункта след гр.Тетевен, показват добро състояние по макрофити 

и риби и отлично състояние по макрозообентос и фитобентос. Данните в пункта над 

с.Рибарица показват добро състояние по макрозообентос и фитобентос и отлично 

състояние по макрофити.  

 

РВ "Болованджика" и  РВ "Брестнишка лъка" на р.Рибарица 

Запазват оценката си за добро състояние по измерените концентрации на 

специфичните замърсители и приоритетни вещества. Няма отклонение от изискванията за 

добро/отлично състояние по отношение на физикохимичните показатели. 

Водното тяло BG1VT900R1101, което е разположено в ЗЗВ за ПБВ е в добро 

химично състояние за периода 2017 - 2018 г. 

През периода 2017 – 2018 г. не е планиран хидробиологичен мониторинг за РВ 

„Болованджика“ над с.Рибарица.   

 

Поречие Осъм 

На река Осъм  и нейните притоци  са разположени в 17 водни тела и качеството на 

водите се наблюдава в 29 пункта за мониторинг. Десет от пунктовете са разположени във 

водни тела, определени като Зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване (ЗЗВ за ПБВ). В поречието се наблюдават следните мониторингови 

пунктове:  

 BG1OS00037MS1060, р.Осъм, след вливане на р.Мечка при с.Дебово 

 BG1OS00011MS010, р.Осъм при с.Черковица, на устие преди вливане в р.Дунав 

 BG1OS00036MS120, р.Пордимска бара, при с.Обнова 

 BG1OS00037MS020, р.Осъм, при с.Изгрев 

 BG1OS00021MS140, р.Мечка, с.Дебово на моста 

 BG1OS00021MS140, р.Ломя, при с.Варана 

 BG1OS00611MS040, р.Бара, преди вливане в р.Осъм 

 BG1OS00715MS050, р.Осъм, след гр.Ловеч 

 BG1OS00799MS060, р.Осъм, след гр.Троян 

 BG1OS00051MS030, р.Осъм, при гр.Левски 

 BG1OS72741MS052, м.Исов мост, ОРВ Сухата река 

 BG1OS07112MS100, р.Маарата, с.Крушуна, карстови извори 

 BG1OS71211MS080, р.Берница,  преди вливане в р.Осъм 

 BG1OS00728MS1020, р.Бели Осъм, преди вливане на р.Черни Осъм, гр.Троян 

 BG1OS07284MS1080, десен приток на р.Б.Осъм, след с.Балканец (преди моста) 

 BG1OS00099MS1010, р. Бели Осъм, при с.Балканец 

 BG1OS07288MS012, м.Жална, РВ „Въртяжка“ 

 BG1OS00099MS070, РВ „Черни Осъм“, бента 

 BG1OS07288MS092, РВ „Мировското“ 

 BG1OS72921MS002, РВ „Краевица“ 

 BG1OS07286MS042, м.Кончетата, ОРВ „Стъргонска“ 

 BG1OS07288MS072 м.Дъскорезницата, РВ „Зеленика“ 

 BG1OS07288MS022, Дънно водохващане „Къси дял“ 

 BG1OS07288MS112, РВ „Козещица“ 

 BG1OS07289MS102, м.Слатина, РВ „Слатински дол“ 

 BG1OS07284MS1100, десен приток на р.Бели Осъм, с.Балканец 

 BG1OS72861MS032, ОРВ „Нанковото“ 

 BG1OS07287MS1030, р.Бели Осъм, с.Бели Осъм на моста 
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 BG1OS07286MS1040, р.Бели Осъм (Ръждавец), след с.Шипково, на моста над 

р.Бели Осъм 

 

Основно поречие р.Осъм 

В основното поречие на река Осъм са разположен следните водни тела и пунктове 

за мониторинг: 

р. Осъм, от вливане на р. Мечка при Дебово, до устие, водно тяло 

BG1OS130R1015 и два пункта за мониторинг - р. Осъм на устие, при с.Черковица и 

р.Осъм след вливане на р. Мечка, при  с.Дебово. 

От анализа по физикохимичните показатели е видно, че водното тяло отговаря на 

изискванията за умерено състояние съгласно Наредба Н-4. Няма установени високи 

концентрации на специфични замърсители над стойностите на СКОС за добро състояние. 

Общата оценка, въз основа анализа по тези показатели, определя умерено екологично 

състояние на водното тяло. Анализа на приоритетни вещества не отчитат концентрации 

над изискванията на СКОС за добро състояние. Химичното състояние на водното тяло е 

достигащо добро. 

Данните от хидробиологичен мониторинг за водното тяло са от пункта р.Осъм, при 

гр.Черковица. Анализираният БЕК макрозообентос за 2017 г. показва умерено състояние. 

 

р. Осъм, от вливане на р. Ломя при Левски, до вливане на р.Мечка при Дебово, 

включително  приток - р. Мечка, водно тяло BG1OS130R1115 
От анализа по физикохимичните показатели е видно, че водното тяло отговаря на 

изискванията за умерено състояние съгласно Наредба Н-4. Няма установени високи 

концентрации на специфични замърсители над стойностите на СКОС за добро състояние. 

Общата оценка въз основа на анализа по тези показатели, определя умерено екологично 

състояние за водно тяло. Анализа на приоритетни вещества не отчитат концентрации над 

изискванията на СКОС за добро състояние. Химичното състояние на водното тяло е 

достигащо добро. 

За водно тяло BG1OS130R1115 данните от хидробиологичния мониторинг са от два 

пункта - р. Осъм, при с. Изгрев и р.Осъм, след вливане на р. Мечка при с.Дебово. В периода 

2017 - 2018 г. в двата пункта е анализиран БЕК макрозообентос. Резултатите отчитат 

умерено състояние. 

 

р. Осъм, от вливане на р. Берница при с.Александрово, до вливане на р.Ломя, 

включително приток р.Градежница, водно тяло BG1OS700R1011, с един пункт за 

мониторинг - р. Осъм, след гр. Левски. 

През 2017 - 2018 г. водното тяло не е планирано за наблюдение по физикохимични 

показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. 

Проведения мониторинг през 2018 г. по БЕК макрозообентос и макрофити, в 

пункта на р.Осъм, след гр. Левски отчита умерено състояние по БЕК. 

 

р. Осъм, от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм при гр.Троян, до 

вливане на р.Берница при с.Александрово, включително  притоците - Команска, Суха, 

Дрипля и Берница, водно тяло BG1OS700R1001, с два пункта за мониторинг - р. Осъм, 

след гр.Ловеч и р. Осъм, след гр.Троян. 

От анализа по физикохимичните показатели е видно, че водното тяло отговаря на 

изискванията за умерено състояние съгласно Наредба Н-4. Няма установени високи 

концентрации на специфични замърсители над стойностите на СКОС за добро състояние. 

Общата оценка въз основа анализа по тези показатели, определя умерено екологично 

състояние за водното тяло. Анализа на приоритетни вещества, отчита концентрации над 

изискванията на СКОС за добро състояние по показателя кадмий. Химичното състояние 

на водното тяло е недостигащо добро. 
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В двата пункта през 2017 и 2018 г. са мониторирани БЕК макрозообентос, 

макрофити и фитобентос. Оценката за водното тяло по биологични елементи е умерено 

състояние. 

 

Река Ломя  

Водното тяло на р. Ломя, от извор до вливане в р. Осъм, е с код BG1OS400R010. 

Качеството на водите се наблюдава с пункт на устието на Ломя, преди вливане в Осъм, 

при с.Варана. 

От анализа по физикохимичните показатели е видно, че водното тяло отговаря на 

изискванията за умерено състояние съгласно Наредба Н-4. Няма измерени стойности над 

СКОС за добро състояние по специфични замърсители. Анализа на приоритетни вещества 

не отчитат концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние. Химичното 

състояние на р. Ломя е добро. 

В периода 2017 – 2018 г. в пункта р.Ломя, след с.Варана, преди вливане в р.Осъм са 

анализирани биологичните елементи за качество макрозообентос и макрофити. Оценката 

за водното тяло е умерено състояние.  

 

Река  Бара  

Качеството на р. Бара, от извор до вливане в р. Осъм (с код на водното тяло 

BG1OS600R1005) се наблюдава, чрез пункта на устието преди вливане в река Осъм. Във 

водното тяло попада и язовир Каменец. 

На основание резултатите от изпитване на физикохимични показатели и 

специфични замърсители през 2017 - 2018 г., водното тяло може да се оцени в умерено 

екологично състояние. Анализът на приоритетни вещества не показва отклонение от 

СКОС за добро химично състояние. Химичното състояние на водното тяло е добро. 

Според данните от БЕК, макрозообентос и макрофити за периода 2017 – 2018 г., 

оценката по биологични елементи за пункт р.Шаварна, преди вливане в р.Осъм, е умерено 

състояние.  

 

Река Маарата 

Карстовия извор на р. Маарата, при с.Крушуна е разположен във водно тяло с 

код BG1OS700R1111. През 2017 - 2018  г. водното тяло не е планирано за наблюдение по 

физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества.  

  За пункта, р.Маарата, с.Крушуна - карстови извори, данните от хидробиологичен 

мониторинг са от БЕК макрозообентос, макрофити и фитобентос (2017г.) и според тях 

състоянието е добро. 

 

Водни тела по подпоречие Бели Осъм 

- р.Бели Осъм, от Чифлик до гр.Троян: през 2017 - 2018 г. водното тяло не е 

планирано за наблюдение по физикохимични показатели, специфични замърсители и 

приоритетни вещества. 

- р. Бели Осъм, от приток при с.Балканец, до вливане на р.Черни Осъм: през 2017 -

2018 г. водното тяло не е планирано за наблюдение по физикохимични показатели, 

специфични замърсители и приоритетни вещества. 

- приток от Шипковски минерални бани, до вливане в р.Бели Осъм: през 2017 – 

2018 г. водното тяло не е планирано за наблюдение по физикохимични показатели, 

специфични замърсители и приоритетни вещества. 

Изброените водни тела: приток от РВ "Въртяшка", до вливане в р. Бели Осъм; 

Дънно водохващане "Къси дял", местност "Слатина", РВ "Слатински дол", РВ 

"Козещица"; местност "Дъскорезницата", РВ "Зеленика"; местност "Кончетата", ОРВ 

"Стъргонска", в голямата си част са новообразувани и в ПУРБ 2016 - 2021 г. са оценени в 

неизвестно състояние, поради липса на резултати от мониторинг. Други са разположени в 



 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2018 г.                                                                  стр.  II. 2.  10 

ЗЗВ предназначени за ПБВ и за оценката им е ползван подхода на групиране. Поради това, 

че водните тела в ЗЗВ не са натоварени с антропогенен натиск и за периода 2017 - 2018 г., 

за оценка на екологичното и химично състояние ще се използва същия подход. 

Горе описаните водни тела от подпоречие Бели Осъм, не са планирани за 

хидробиологичен мониторинг в периода 2017 – 2018 г., с изключение на водно тяло 

BG1OS890R1916. Данните за него са от пункт р.Ръждавец (ляв приток на р. Бели Осъм) 

след с.Шипково на моста за с.Бели Осъм. Анализираният БЕК макрозообентос през 2017г. 

показва добро състояние. 

 

Водни тела по подпоречие Черни Осъм 

РВ "Миревско", РВ "Черни Осъм",  РВ "Краевица" 

Водното тяло с код BG1OS890R1116, разположено в ЗЗВ за ПБВ е в добро химично 

състояние в периода 2017 - 2018 г. От анализа на физикохимичните показатели може да се 

заключи, че водите на РВ "Черни Осъм" отговарят на изискванията за добро състояние 

съгласно изискванията в Наредба Н-4.  

Данните за водно тяло BG1OS890R1116, пункт р.Черни Осъм, водохващане – 

Бента са от проведен хидробиологичен мониторинг на БЕК макрозообентос и макрофити 

през 2017 г. Резултатите от наблюдаваните елементи отчитат отлично състояние. 

 

Поречие Искър 

На територията на РИОСВ Плевен е разположена част от водосбора на река Искър. 

Водните тела са 6 броя , а пунктовете за мониторинг са 9 броя: 

 BG1IS00415MS1020, р.Искър при с.Реселец 

 BG1IS00415MS1020, р.Искър при с.Чомаковци, на моста  

 BG1IS00413MS1130, р.Искър при с.Староселци, на моста за с.Ставерци 

 BG1IS00416MS049, р.Златна Панега, при карстов извор 

 BG1IS00119MS020, р.Искър при с.Оряховица, на моста  

 BG1IS00416MS270, р.Искър преди устие, с.Гиген 

 BG1IS00416MS270, р.Златна Панега при гр.Червен бряг, преди вливане в р.Искър 

 BG1IS00016MS040, р.Златна Панега при гр.Червен бряг, преди вливане в р.Искър  

 BG1IS00013MS030, р.Гостиля, преди вливане в р.Искър 

Водните тела разположени по основното течение са 3 броя: р. Искър от вливане на 

р. Гостиля при Ставерци до устие; р. Искър, от вливане на р. Златна Панега при Червен 

бряг, до вливане на р. Гостиля при с.Ставерци; и р. Искър, от вливане на р. Малък Искър 

при Роман, до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг. За определяне на състоянието 

се наблюдават елементи за качество в два пункта за водно тяло BG1IS100R1027; в два 

пункта за BG1IS135R1026 и в един пункт за водно тяло BG1IS135R1126.  

 

р. Искър от вливане на р. Гостиля при Ставерци до устие, код BG1IS100R1027  

След анализ на данните по физикохимичните показатели за качество и сравнителна 

оценка със СКОС разписани в Наредба Н-4  става ясно, че водите на реката отговарят на 

изискванията за умерено състояние  Установени са концентрации на алуминий, показател 

от групата на специфични замърсители, превишаващи СКОС за добро състояние.  

При анализа на приоритетни вещества не се отчитат концентрации над 

изискванията на СКОС за добро състояние. Тялото е оценено в добро химично състояние. 

Данните от хидробиологичен мониторинг за водно тяло BG1IS100R1027 са от 

пункт р.Искър, при с.Ореховица. В периода 2017 – 2018 г. са анализирани БЕК 

макрозообентос и фитобентос, според които състоянието на водното тяло е  умерено. 

 

Водно тяло  р.Искър, от вливане на р.Златна Панега при Червен бряг, до вливане 

на р. Гостиля при с.Ставерци, е с код BG1IS135R1026 и обособени два пункта за 
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мониторинг при  с.Староселци и при с.Чомаковци. През 2017 - 2018 г. водното тяло не е 

планирано за наблюдение по физикохимични показатели, специфични замърсители и 

приоритетни вещества. 

От данните за пункт р.Искър, при с.Староселци, в периода 2017 – 2018 г. по БЕК  

макрозообентос и фитобентос, водното тяло е в умерено състояние, по макрофити – е в 

лошо състояние. Като цяло може да се заключи, че тялото е в лошо състояние според 

биологичните елементи за качество. 

 

 р. Искър, от вливане на р. Малък Искър при Роман, до вливане на р. Златна 

Панега при Червен бряг, с код BG1IS135R1126 
През 2017 - 2018 г. водното тяло не е планирано за наблюдение по физикохимични 

показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. 

Данните от хидробиологичен мониторинг за тялото са от 2018 г. Според 

анализираните макрозообентос и фитобентос състоянието е умерено.   

 

Река Гостиля  

След анализ на данните по физикохимичните показатели за качество става ясно, че 

водите на реката отговарят на изискванията за умерено състояние съгласно Наредба Н-4. 

Няма установени високи концентрации на специфични замърсители над стойностите на 

СКОС за добро състояние. Анализа на приоритетни вещества не отчита концентрации над 

изискванията на СКОС за добро състояние. Химичното състояние на тялото е добро. 

Хидробиологичен мониторинг на водното тяло е проведен през 2017 г. Резултатите 

от БЕК макрозообентос показват умерено състояние. 

 

р.Златна Панега, от с.Златна Панега до вливане в р.Искър при гр.Червен бряг, 

включително притоци - Дъбенска, Батулска и Белянска, с код BG1IS100R1024.  

През 2017 - 2018 г. водното тяло не е планирано за наблюдение по физикохимични 

показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. 

Според анализираните БЕК макрозообентос и макрофити през 2017г. водното тяло 

се оценява в добро състояние.  

 

Извор на р.Златна Панега, от извор до с.Златна Панега, с код BG1IS100R1124, 

водното тяло е тип R15 - Карстови извори.   

През 2018 г. водното тяло е било включено само в програмата по Нитратна 

директива, поради което анализите са само по показатели нитрати йони и ортофосфати.  

 Данните от хидробиологичен мониторинг за пункта р. Златна Панега, при карстов 

извор от 2017 г. по БЕК макрозообентос и фитобентос показват добро състояние, по БЕК 

макрофити - лошо състояние. Като цяло може да се заключи, че тялото е в лошо състояние 

според биологичните елементи за качество. 

 

Поречие Янтра 

На територията на РИОСВ Плевен са разположени 5 водни тела от поречие Янтра. 

Качеството на водата се наблюдава от следните пунктове за мониторинг голяма част, от 

които са на река Видима. 

 BG1YN04471MS031, яз. Крапец 

 BG1YN84693MS1240, р. Видима, въжен мост в кв. Зла река, гр. Априлци 

 BG1YN04665MS300, р. Острешка, гр. Априлци 

 BG1YN04697MS120, РВ Лява Видима 

 BG1YN06298MS152, РВ Пръскалска и РВ Лява Видима 

 BG1YN84631MS112, м. Слатински дол, РВ Слатински дол 

 BG1YN84631MS1200, р. Видима, мост за с. Дебнево 
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 BG1YN84639MS1070, р. Видима, мост преди с. Велчево/ Гумущник 

 

Водно тяло язовир Крапец, на р. Крапец  

От анализа на физикохимичните показатели е видно, че водите на яз. Крапец 

отговарят на изискванията за добро състояние съгласно изискванията в Наредба Н-4. При 

анализа на специфичните замърсители, нито един от показателите не показва отклонение 

от изискванията за добро състояние. За периода 2017 - 2018 г. мониторингът по 

приоритетни вещества не отчита концентрации над изискванията на СКОС за добро 

състояние. Химичното състояние на водното тялото  е добро.  

Язовир Крапец е включен в програмата за хидробиологичен мониторинг за 2018 г., 

по БЕК фитопланктон и ще завърши през 2019 г.   

 

Качеството на водата във водно тяло с код BG1YN400R1001 на р. Видима, от 

гр.Априлци до вливане на Зла река, включително притоци Зла река и Острешка се 

наблюдава от два пункта за мониторинг – р. Острешка при гр. Априлци и р.Видима, въжен 

мост в кв. Зла река, гр. Априлци. 

За 2017 г. и 2018 г. е планиран мониторинг на всички физикохимични показатели, 

специфични замърсители и приоритетни вещества. Резултатите от анализа на 

физикохимичните елементи за качество показват добро/отлично състояние, с 

изключение на показателя P-total, който показва умерено състояние. Няма превишение 

на СКОС за специфични замърсители и приоритетни вещества.Водното тяло се оценява 

в добро химично състояние.  

Резултатите от мониторинг на макрозообентос в пункт р.Видима, въжен мост в кв. 

Зла река, гр. Априлци през 2018 г. показват добро състояние. 

 

Водното тяло на р. Видима от гр.Априлци до с.Дебнево с код BG1YN400R1531 

След анализ по физикохимичните показатели за качество става ясно, че водите на 

реката отговарят на изискванията за добро състояние съгласно Наредба Н-4. От анализа 

на специфичните замърсители е видно, че са измерени концентрации над изискванията на 

СКОС за добро състояние по показателя алуминий. Изчислената средногодишна стойност 

(СГС) на показателя алуминий във водното тяло надвишава изискванията на СКОС за 

добро състояние. Анализа на приоритетни вещества не отчитат концентрации над 

изискванията на СКОС за добро състояние. Химичното състояние на тялото е добро. 

Оценката по биологични елементи за качество макрозообентос и фитобентос, 

мониторирани през 2018г. в пункта р. Видима мост в  с.Дебнево, показва добро състояние. 
 

РВ "Пръскалска" и РВ "Лява Видима" 

Данните от хидробиологичен мониторинг за водно тяло BG1YN400R1101 са от 

пункта р.Лява Видима, над ВЕЦ Видима и според мониторираните през 2017 г. БЕК 

макрозообентос и фитобентос, състоянието е отлично. 

 

2.2. Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води в 

т.число: 

2.2.1 Селищни канализационни системи с изградени ПСОВ (пречиствателни 

станции за отпадъчни води):  

На територията на РИОСВ Плевен има изградени Канализационни мрежи с ПСОВ 

в следните населени места с над 10000 е.ж.: Плевен, Ловеч, Троян, Кнежа, Луковит, 

Белене и Червен бряг. Изградени са и работят пречиствателни станции в седем населени 

места от общините Луковит, Тетевен и Троян, и в гр.Ябланица.  

Потокът отпадъчни води от гр.Плевен, гр.Долна Митрополия и гр.Тръстеник, 

постъпва за  пречистване в ПСОВ, находяща се в землището на с.Божурица. Станцията е 

за механично и биологично пречистване, няма съоръжения за отстраняване на биогенни 
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елементи. Биобасейните са в лошо техническо състояние, като три от тях не се използват. 

Наличните съоръжения се поддържат в изправност. При проведения мониторинг на 

отпадъчни води през периода, не са констатирани отклонения от нормите по изпитваните 

показатели, в т.число по приоритетни и приоритетно опасни вещества.. През 2018 г. не са 

извършвани СМР по проекта за реконструкция на ПСОВ Плевен. 

ПСОВ на гр.Ловеч включва съоръжения за механично и биологично пречистване и 

отстраняване на фосфорна замърсеност. Съоръженията на пречиствателната станция се 

поддържат в изправност. При проведения мониторинг на отпадъчни води през 2018 г., на 

изход ПСОВ не са констатирани отклонения от ИЕО, в това число по приоритетни и 

приоритетно опасни вещества.  

Съоръженията на ПСОВ на гр.Троян се поддържат в техническа и експлоатационна 

изправност. През 2018 г. на изход ПСОВ, не са установени наднормени стойности по 

изпитваните показатели.  

ПСОВ на гр.Ябланица е с механично и биологично стъпало. През периода не са 

установени наднормени стойности по изпитваните показатели. Канализационната мрежа 

на населеното място е изградена частично. ПСОВ Ябланица се експлоатира от ВиК АД 

гр.Ловеч. 

Кнежа е населено място с частично изградена канализационна мрежа и ПСОВ. 

Пречиствателната станция има необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчни 

води и обезводняване на образуваната утайка. И през 2018 г. отпадъчните води на изход 

ПСОВ не отговарят на нормата по общ азот. Не са установени превишения на нормите по 

останалите показатели.  

ПСОВ на гр.Червен бряг се експлоатира от ВиК ЕООД гр.Плевен. Съоръженията се 

поддържат в техническа и експлоатационна изправност. През 2018 г. на изход ПСОВ не са 

установени наднормени стойности по изпитваните показатели, в т. число по приоритетни 

и приоритетно опасни вещества. 

ПСОВ на гр.Белене работи от края на 2015 г. Съоръженията се поддържат в 

техническа изправност. При контролния мониторинг на отпадъчни води през 2018 г., на 

изход ПСОВ е установено превишение на нормата по общ фосфор. По останалите 

показатели не са констатирани отклонения от ИЕО..През 2018 г. ПСОВ на гр.Белене е 

предадена за експлоатация на ВиК ЕООД гр.Плевен.  

Канализационната мрежа на гр.Луковит е изградена частично. ПСОВ на населеното 

място включва съоръжения за механично и биологично пречистване, и съоръжения за 

механично обезводняване на утайка. През 2018 г. е проведен собствен и контролен 

мониторинг на отпадъчни води от обекта. Собственият мониторинг е проведен  в три 

пункта: на вход ПСОВ, на изход ПСОВ, и в изходна шахта, преди заустване в р.Златна 

Панега. При проведения контролен и собствен мониторинг на изход ПСОВ, не са 

установени отклонения от ИЕО по изпитваните показатели. През 2018 г. не са установени 

отклонения от нормите по приоритетни и приоритетно опасни вещества.  

Община Тетевен е титуляр на разрешителни за заустване на отпадъчни води от 

Канализационна мрежа с ПСОВ на с.Глогово и Канализационна мрежа с ПСОВ на 

с.Гложене. Канализационната мрежа на населените места е изградена частично. Община 

Тетевен няма договор с ВиК оператор за експлоатация и поддръжка на пречиствателните 

станции на населените места.  

Пречиствателната станция на с.Глогово включва съоръжения за механично и 

биологично пречистване на отпадъчни води, и изсушителни полета за обезводняване на 

утайка. През 2018 г. е установено, че поради прекъснато електро захранване, част от 

съоръженията на ПСОВ не работят. След предписания дадени на Кмета на община 

Тетевен, изправността на съоръженията е възстановена.  

При проверка по жалба на ПСОВ на с.Гложене, е установено че пречиствателната 

станция не работи поради авария на трафопоста, който я обслужва. След предписания 

дадени на Кмета на община Тетевен, нормалната работа на обекта е възстановена.  
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2.2.2 Селищни канализационни системи без ПСОВ на населени места с население 

над 10000 е.ж. - гр.Левски. 

Канализационната система на гр.Левски е за смесен поток отпадъчни води, които 

заустват в р.Осъм. Община Левски има проект за “Изграждане на ПСОВ и доизграждане 

на ВиК мрежата на гр. Левски”, за който няма финансиране. 

2.2.3 Селищни канализационни системи без ПСОВ на населени места с население 

между 2000 и 10000 е.ж. -  гр.Тетевен, гр.Летница, гр.Угърчин, гр.Никопол.  

Канализационната система на гр.Тетевен е изградена частично. Отделни клонове от 

канализацията на населеното място, заустват в р. Бели Вит. Община Тетевен има проект за 

изграждане на ПСОВ Тетевен, довеждащ колектор до ПСОВ, нова канализационна мрежа 

и подмяна на част от водопроводната мрежа на гр.Тетевен. През 2018 г. не е осигурено 

финансирането на проекта. 

Канализационната система на гр.Летница е изградена частично. Отпадъчни води от 

населеното място, заустват в р.Осъм.  

Канализационната мрежа на гр.Угърчин е със степен на изграденост около 16%. 

Отпадъчните води от населеното място заустват в р.Каменица, поречие Вит. Община 

Угърчин има проект за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и 

изграждане на ПСОВ гр.Угърчин. 

Канализацията на гр.Никопол е частично изградена. Отпадъчните води от 

населеното място заустват в р.Дунав.    

 

2.2.4. Общ брой на стопанските субекти с изградени пречиствателни 

съоръжения, работещи ефективно в т.число самостоятелно заустващи във водни 

обекти и по-значимите, заустващи в селищни канализационни системи, през 2018 г. по 

поречия са както следва: поречие Вит – 19 бр., поречие Осъм – 24 бр., поречие Искър – 12 

бр., р.Видима – 2 бр., Дунав – 1 бр. 

 

2.2.5. Стопански субекти, източници на отпадъчни води, за които са необходими, 

но нямат изградени пречиствателни съоръжения или имат пречиствателни съоръжения, 

които не работят ефективно: през 2018 г. някои от пречиствателните съоръжения за 

отпадъчни води не са работили ефективно, за други компетентния орган е направил отказ 

за продължаване срока на действие на разрешителните за заустване, по-големите от тях са:  

 

Поречие Вит  

„Астарта” ООД гр.Плевен, стопанисва цех за преработка на консервирани 

зеленчуци в с.Бохот. Обектът работи сезонно. Отпадъчните води, след механично 

пречистване, заустват в повърхностен воден обект, за което ползвателят има актуално 

разрешително за заустване. През докладвания период са констатирани превишения на 

ИЕО по показателите неразтворени вещества, БПК5, ХПК и мазнини, за което на 

дружеството е наложена текуща санкция по реда на ЗООС. В края на 2018 г., поради 

спиране на производствената дейност, санкцията е отменена.   

„Кондов Екопродукция” ЕООД гр.София, стопанисва предприятие за производство 

на млечни продукти в с.Старо село. Дружеството има актуално разрешително за заустване 

на отпадъчни води от обекта, в повърхностни води. За констатирани превишения на ИЕО 

по показателите неразтворени вещества, БПК5, общ азот и общ фосфор, в началото на 

2018 г. на дружеството е наложена текуща санкция по ЗООС. През 2018 г. санкцията е 

намалена, поради намаляване на замърсяването. Дружеството има проект и осигурено 

финансиране за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води. 

По сигнал за заустване на непречистени води в повърхностни води - р.Заводна, 

Хотелски комплекс „Планината“ с.Рибарица е проверен от експерти на РИОСВ Плевен и 

БДДР. При проверката е установено, че отпадъчни води от комплекса, с тъмен цвят и 
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специфична миризма, заустват в р.Заводна. Във връзка с направените констатации и 

установените превишения на нормите при собствения мониторинг на отпадъчни води, на 

СПА Хотел „Планината“ ЕООД е съставен акт за установено административно нарушение 

по Закона за водите. На дружеството са дадени предписания да предприеме действия 

относно реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води от обекта.  

 

Поречие Осъм 

„Матев млекопродукт” ЕООД гр.Ловеч, стопанисва предприятие за производство 

на млечни продукти в с. Горан. С решение на БДДР от 2017 г. е направен отказ за 

продължаване срока на действие на разрешителното за заустване. Дружеството обжалва 

отказа на БДДР, в края на 2018 г., процедурата по обжалване, не е приключила. При 

проверка на обекта през 2018г. е установено че предприятието не работи.  

„Премиум Фууд България“ ООД гр.София има актуално разрешително за заустване 

на отпадъчни води от Гъскокланица с.Йоглав, в повърхностни води - р.Осъм. На 

площадката на обекта има пречиствателна станция за механично и биологично 

пречистване на отпадъчни води, която се поддържа в изправност. За установени 

превишения на нормата по показателя общ азот през 2018 г., дружеството има текуща 

санкция по чл.69, ал.1 от ЗООС.  

Промишлена инсталация за производство на хартия с.Черковица, стопанисвана от 

„Клеърс“ ЕООД, е обект с комплексно разрешително. През 2018 г. са направени 3 

проверки на обекта – една планова и две извънредни. Извънредните проверки са във 

връзка с питане на народен представител за дейността на обекта и за неизпълнено условие 

от комплексното разрешително относно изграждане на съоръжение за третично 

пречистване на отпадъчни води. При контролния мониторинг на отпадъчни води от 

инсталацията, е установено превишение на нормата по БПК5. На оператора са дадени 

предписания за привеждане дейността на обекта в съответствие с условията на КР.   

 

Поречие Искър 

„Пелтина“ ЕООД е титуляр на разрешително за заустване в повърхностни води, на 

отпадъчни води от Консервна фабрика гр.Искър. Съвместно с БДДР, обектът е проверен 

по сигнал за заустване на замърсена вода в р.Искър. Проведен е контролен мониторинг на 

отпадъчни води, при който са установени превишения на нормите по показателите 

неразтворени вещества, БПК5, ХПК, нефтопродукти и мазнини. На титуляра на 

разрешителното е съставен акт, за установено административно нарушение по Закона за 

водите и е дадено предписание да извърши реконструкция на пречиствателните 

съоръжения за отпадъчни води. Дружеството е представило в РИОСВ Плевен мерки за 

привеждане на обекта в съответствие с изискванията на  разрешително за заустване. 

 

Поречие Видима 

„Софарма” АД София, стопанисва фармацевтичен завод в с.Врабево, общ.Троян и 

има разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. През 2018 г.  в 

отпадъчните води на изход ПСОВ, са установени превишения на нормата по показателя 

АОХ, за което на дружеството е съставен АУАН по реда на Закона за водите. През 2018г. 

е проведена процедура за продължаване срока на действие на разрешителното за 

заустване, издадено на „Софарма” АД. Срокът му е продължен, при условие да се 

представи инвестиционна програма за реализация на съоръжения за допречистване на 

отпадъчните води от обекта.  

 

През 2018 г. в РИОСВ Плевен са постъпили общо 14 бр. жалби и сигнали за 

замърсяване на водни обекти, свързани с работата на производствени обекти, почивни 
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бази, дейности в близост до водни обекти и др. Направени са проверки на място, някои от 

тях с участието на БДДР и РЛ Плевен, и са изготвени констативни протоколи за: 

Наличие на пяна в р.Осъм, централна част на гр.Ловеч. Проверен е участък от 

р.Осъм, от мост при „Велде България“ АД гр.Троян до транспортен мост на р.Осъм в 

гр.Ловеч, с експерти на БДДР и РЛ Плевен. При проведения мониторинг на повърхностни 

води в обследвания участък е установено, че по разтворен О2, водите на р.Осъм не 

отговарят на изискванията за добро състояние съгласно Наредба №Н-4/2012 г. за 

характеристика на повърхностните води. Във връзка с обстоятелството, че в обследвания 

участък на р.Осъм, се вливат р.Команска, р.Сухата, р.Дрипла и др., които текат през 

населени места без изградена канализационна система, Кметовете на общини Троян и 

Ловеч са уведомени за резултатите от проверката и разпоредбата на ЗУТ за заустване на 

битови отпадъчни води във водоплътни изгребни ями от обекти в населени места без 

изградена канализационна система.      

Замърсяване на р.Осъм, при ПС (помпена станция) в с.Умаревци. При направения 

оглед на р.Осъм, след площадка за дейности с отпадъци на „Феникс инверс“ ООД е 

установено наличие на локални петна нефтопродукти в реката. При проверка на „Феникс 

инверс“ ООД е установено, че КПС (канализационната помпена станция) за отпадъчни 

води от площадката не работи. На дружеството са дадени предписания за възстановяване 

работата на КПС и ремонт на дъждопреливник, на територията на обекта. Предписанията 

са изпълнени. 

По сигнал за умряла риба в р.Катунецка, е направена проверка с участието на БДДР 

и РЛ Плевен. ОДБХ Ловеч е уведомена за сигнала, за действия по компетентност относно 

контрол върху прилагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на 

земеделските производители, извършващи дейност в района. 

По сигнал, за замърсяване на р.Видима в регулационните граници на с.Скандалото, 

е направен оглед на мястото описано в сигнала. Установено е наличие на локални петна 

пяна в реката. Извършено е пробонабиране и изпитване на повърхностни води от РЛ 

Плевен. Не са потвърдени фактите за замърсяване на р.Видима. 

Жалба за изхвърляне на отпадъчни води от Къща за гости „Балкан“ в гр.Априлци. 

При проверката не е установено нерегламентирано заустване на отпадъчни води от обекта. 

По сигнал за разлив на нефтопродукти в р.Дунав, при гр.Белене. При проверката са 

взети проби от р.Дунав, при ПС-3 гр.Белене, за изпитване от РЛ Плевен. Стойностите по 

нефтопродукти, определени при изпитването, са по-малко от границата на количествено 

определяне на метода.  

По сигнал за умряла риба, при вливане на р.Искър в р.Дунав, при с.Байкал. ОДБХ 

Плевен е уведомена за сигнала, за предприемане на действия компетентност относно 

контрол върху прилагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на 

земеделските производители, извършващи дейност в района на сигнала. 

По сигнал относно Площадка за дейности с отпадъци с.Рупци, стопанисвана от 

„Драгевит“ ЕООД. При проверка на обекта с участието на БДДР, е установено че 

повърхностни води (при дъжд) от площадката се изпускат в съседен имот. На дружеството 

са дадени предписания за събиране, временно съхранение и предаване на замърсените 

води на ВиК оператор за пречистване. Предписанията са изпълнени. 

По сигнал за разлив на пенлива течност в землището на с.Дисевица, в близост до 

Предприятие за производство на растителни масла, стопанисвано от „Марица олио“ АД. 

Отпадъчните води от обекта, по напорен тръбопровод се подават в ПСОВ на „Рафинерия 

Плама“ АД за пречистване. След направено обследване на изправността на тръбопровода 

е констатиран пробив. Дружеството е извършило  подмяна на  участъка и е възстановило 

работата на обекта.   
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2.2.6. Общ брой на стопанските субекти, които с отпадъчните си води емитират 

приоритетни и приоритетно опасни вещества: през 2018 г. са проверени 22 обекта, 

емитери на приоритетни, приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители.    

 

2.2.7. Общ брой на стопанските субекти, от дейността на които се формират 

биоразградими промишлени отпадъчни води: през периода са проверени 13 обекта, 

формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води.  

 

2.2.8. Проблеми със замърсяване на реките с руднични води  на територията на 

РИОСВ гр. Плевен - няма. 

 

3.Подземни води 

3.1. Кратка информация, предоставена от БДДР Плевен, за пунктовете за 

мониторинг на химичното състояние на подземните води на територията на РИОСВ 

Плевен: 

През 2018 г. в Дунавски район за басейново управление е извършен мониторинг  на 

подземни  води, като  част от Националната програма за мониторинг на подземни води, 

утвърденa със Заповед №РД-229/05.04.2017 г.  на Министъра на околната среда и водите и 

продълженa със Заповед № РД-175/02.04.2018 г. На основание Закона за водите и РДВ са 

разработени и се изпълняват два вида програми: 

- за качество (химично състояние) на подземните води  

- за количество (количествено състояние) на подземните води. 

Мониторинг на химичното състояние 

Съгласно чл. 169 б, ал. 1 от ЗВ за оценка на химичното състояние на подземните 

води БДДР разработва програми за контролен и оперативен мониторинг. За всеки отделен 

мониторингов пункт (МП) включен в програмите за мониторинг на подземни води се 

определя честота на изпитване и показатели на анализ. Избора на показатели и  

съответната честота на анализ се определя след  оценка на резултатите от проведения в 

предходните години мониторинг и в зависимост естествените характеристики на 

подземното водно тяло (ПВТ), и местоположението на МП. 

Показателите за изпитване са разпределени в следните групи: 

Физико-химични показатели 

І – ва група  основни физико-химични показатели: 

разтворен кислород, активна реакция, електропроводимост, нитрати, амониеви йони, 

температура на водата, перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, 

хлориди, натрий и калий, сулфати, хидрогенкарбонати, карбонати и сух остатък – 

анализират се във всички пунктове за подземни води сезонно - четири пъти в годината  

или на полугодие - два пъти годишно. 

II – ра група допълнителни физико-химични показатели: 

нитрити, фосфати, общо желязо, манган - анализират се във всички пунктове за подземни 

води сезонно - четири пъти в годината или на полугодие - два пъти годишно. 

Специфични замърсители 

І – ва група  метали и металоиди: 

олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, общ хром, хром три и шествалентен, 

стронций, обща алфа и бета активност – анализират се всички или отделни показатели на 

полугодие - два пъти годишно или веднъж годишно. 

II-ра група органични замърсители: 

трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, диелдрин, ендрин, атразин, симазин, пропазин, 

ендосулфан, метоксихлор, хептахлор, хлордан, DDT/DDD/DDЕ, НСН – съединения, 

ацетохлор, пендиметалин , флутриафлор, триадименол, манкоцеб, алахлор, циперметрин – 

анализите се извършват еднократно през годината. 
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Оценката на химичното състояние на водата във всеки отделен МП се извършва, 

след преглед и анализ на  резултати от извършения за изминалата година мониторинг. 

Прави се статистическа обработка на данните и получената средногодишна стойност по 

всеки  наблюдаван показател  се сравнява със стандартите за качество (СК) определени в 

Приложение №1 на Наредба №1/2007 г. за проучване, ползванe и опазване на подземните 

води. 

- ако средногодишната стойност за съответния показател е по-малка от СК, 

тогава МП се определя в „добро“ химично състояние по този показател. 

- ако средногодишната стойност за съответния показател е по-висока от СК, МП 

се определя в „лошо“ химично състояние по този показател. 

- ако по  всички  показатели, състоянието е „добро“, МП се определя  в  „добро“ 

състояние. 

- ако по един или повече показатели, състоянието е „лошо“, МП се определя в 

„лошо“ състояние. 

 

На територията контролирана от РИОСВ Плевен попадат подземни тела от първи, 

трети, четвърти и пети слой.  

 

 СЛОЙ 1 -НЕОГЕН-КВАТЕРНЕР 

 

Подземните водни тела в първи слой на територията на ДРБУ са 33 броя: 

 

 

 

От тях на територията на РИОСВ Плевен попадат девет: 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL007 и име „Порови води в Кватернера 

- Карабоазка низина” – наблюдава се с два мониторингови пункта - МР 041, МР 430. 

- МР 041 при с.Брест, ТК4 - ПС "Брест", община Гулянци, област Плевен: и през 

2018 г. данните от мониторинга на водата в пункта показват наднормени концентрации 

по показател общ хром. Съгласно наличната информация в БДДР за замърсителите, в 

района няма антропогенен източник, който да формира подобно замърсяване. Предвид 

което има основание да се счита, че наднормените концентрации на хром се дължат на 

естественото съдържание на льосовите наслаги, които оказват  влияние при формиране 

на химичния състав на подземните води в района. По всички останали показатели водата 

в пункта отговаря на добро химично състояние. 
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- МР 430 при с.Гиген, "ТК9 - ПС "Гиген", община Гулянци, област Плевен - 

констатираните в предходните години високи концентрации на нитратни йони се 

потвърждават и от проведения през 2018 г. мониторинг на водата в пункта. Потенциална 

причина за наднормените концентрации на нитрати е натиска от дифузни източници на 

замърсяване, основно земеделски дейности. 

 

 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL008 и име „Порови води в Кватернера 

- Беленско-Свищовска низина”, наблюдавано с три мониторингови пункта: 

- МР 045 при гр.Белене, ШКР1-ПС "Белене", община Белене, област Плевен; 

- МР 046 при с.Драгаш войвода, ШК ПС "Драгаш войвода", община Никопол, 

област Плевен; 

- МР 341 при с.Лозица, ШК ПС “Лозица“, община Никопол, област Плевен; 

Резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг в трите пункта за наблюдение 

на ПВТ с код BG1G0000QAL008, отговарят на СК на подземни води по всички изпитвани 

показатели. Въз основа на това, ПВТ може да бъде оценено в добро химично състояние. 
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Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL017 с име „Порови води в Кватернера 

- р. Искър” се наблюдава с три мониторингови пункта - МР 086, МР 087, МР 391. 

- МР 086 при с.Горник, община Червен бряг, област Плевен: и през 2018 г. във 

водните проби се констатират превишения на нормата по показател нитрати, но СГС на 

концентрацията за показателя не превишава СК. По другите наблюдавани показатели, 

водата в пункта отговаря на СК на подземни води.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

- МР 087 при гр.Искър, община Искър, област Плевен; 

- МР 391 при с.Лепица, ШК 1 -  ПС „Сухаче“, община Червен бряг, област Плевен  

Резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг в двата пункта, отговарят на 

стандартите за качество на подземни води по всички изпитвани показатели. 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL018  и име „Порови води в Кватернера 

- р. Вит” се наблюдава с два мониторингови пункта - МР 092, МР 093.  

- МР 092 при гр.Долна Митрополия, ШК12 ПС "Долна Митрополия", община 

Долна Митрополия, област Плевен: анализа на резултатите от проведения през 2018г. 

мониторинг показва еднократни превишения на нормите за нитрати и ортофосфати, но 

СГС на концентрацията и за двата показателя не превишават СК на подземни води. 

Общата оценка на качественото състояние на водата в пункта е добро химично 

състояние. 

- МР 093 при с.Крета, ШК1 ПС "Крета", община Гулянци, област Плевен: анализа 

на данните от извършения през 2018 г. мониторинг на водата в пункта  показват следното: 

Установено е еднократно превишение на СК за показателя желязо – 1,102 mg/l 

при норма от 0,2 mg/l. СГС(Fe) ШК1 ПС „Крета“ е 0,4233 mg/l. След извършен преглед на 

резултатите от мониторинга в пункта за периода 2010 – 2018 г. е установена наднормена 

концентрация по показателя желязо за първи път. Предвид това, че превишението е 

еднократно, възможните причини са: неизправност във водовземното съоръжение, 

неспазване на стандартите за пробовземане на подземни води. С цел изясняване на 

ситуацията, през 2019 г. пункта е включен в програмата за оперативен мониторинг на 

подземни води, с честота на изпитване четири пъти годишно. 

Еднократно превишение на СК на амониеви йони, при норма 0,5 mg/l, СГС(NH4) 

ШК1 ПС „Крета“ е 0,5197mg/l. Динамиката в концентрацията на амониеви йони във 

водата е показана на графиката: 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

ко
н

ц
.,

 m
g/

l

Концентрация на нитрати в ШК1/70, ПС "Горник"

СК, mg/l NO3, mg/l  ШК1/70 ПС "Горник"



 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2018 г.                                                                  стр.  II. 2.  21 

 

         

 

Наблюдава се повишаване концентрацията на манган в пункта и при проведения 

мониторинг на водата през 2018 г. За изясняване причините, водещи до повишаване на 

концентрацията на манган, БДДР е планирала през 2019 г. да направи изпитване на 

подземни води в пункта, по показателя манган с честота четири пъти годишно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL019  и име „Порови води в Кватернера 

- р. Осъм”, представено с три мониторингови пункта - МР 099, МР 100, МР 290. 

- МР 099 при гр.Ловеч, ШК1 ПС "Балкан", община Ловеч, област Ловеч, 

резултатите от мониторинга на водата в пункта показват съответствие с добро химично 

състояние по стандартите за качество и през 2018 г. 

- МР 100 при с.Асеновци, ШК2 ПС "Асеновци", община Левски , област Плевен: 

предвид констатирани наднормени концентрации на манган в предходни години, през 

2018 г. пункта е включен в програмата за оперативен мониторинг на подземни води на 

БДДР. Резултатите от мониторинга през 2018 г., показват високи концентрации на манган, 

както и еднократно превишаване на СК на желязо. Анализът на данните от изпитванията 

на водата в пункта за манган общ, в периода 2010 – 2018 г. показа, че еднократни 

минимални превишения на СК е имало през 2012 г. и 2014 г. Трайна тенденция за 

повишаване на концентрацията на манган в пункта се забелязва от 2016 г. до момента. 

Предвид това, че при първоначалното изпитване на водата в пункта не са констатирани 
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наднормени концентрации на манган, както и факта, че в другите пунктове наблюдаващи  

ПВТ не се отчитат такива, евентуални причини за констатираното замърсяване могат да 

бъдат: неизправност на водовземното съоръжение, неспазване на стандартите при 

пробовземане от подземни води (недостатъчно прочерпване преди пробовземане).  

Отклонение от СК на показателя желязо се установява за първи път, което е в подкрепа на 

изброените евентуални причини за влошеното състояние на водата в пункта. С цел 

изясняване на ситуацията, БДДР е планирала през 2019 г. да се направи четирикратно 

изпитване на подземни води в пункта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- МР 290 при с.Йоглав, ШК1 ПС “Умаревци“, община Ловеч, област Ловеч : 

наднормените концентрации по нитрати, констатирани в предходните години се отчитат и 

при изпитванията проведени през 2018 г. По останалите показатели водата отговаря на СК 

за подземни води.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL023 и име „Порови  води  в Кватернера  

- между  реките  Лом и Искър” се наблюдава с три мониторингови пункта - МР 122,  МР 

394, МР 395. От тях, на територията на РИОСВ Плевен, попада един: 
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- МР 394 при с.Еница, Дренаж “Еница - Аспарухов вал”, община Кнежа, област 

Плевен: резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг на водата в пункта, показват 

съответствие с изискванията за добро химично състояние по СК на подземни води. 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL024 и име „Порови води в Кватернера 

- между реките Искър и Вит” е  представено с три пункта за мониторинг - МР 124, МР 

396 и МР 397. 

- МР 124 при гр.Тръстеник, дренаж "Щърбашки геран" ПС, община Плевен, област 

Плевен; 

- МР 396 при с.Писарово, дренаж „Банята“, община Искър, област Плевен; 

- МР 397 при гр.Долни Дъбник, ШК 2 „Брестака“, община Долни Дъбник, област 

Плевен; 

Резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг на водата и в трите пункта 

наблюдаващи ПВТ с код BG1G0000QPL024, отговарят на стандартите за качество на 

подземни води по всички изпитвани показатели. 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL025 и име „Порови води в Кватернера 

- между реките Вит и Осъм”, представено с три мониторингови пункта - МР 127, МР 128 

и МР 398.  

- МР 127 при с.Обнова, дренаж ПС "Калчева чешма", община Левски, област 

Плевен; 

- МР 128 при с.Каменец, дренаж "Куртовец" ПС "Каменец", община Пордим, 

област Плевен; 

- МР 398 при гр.Левски, ШК „Чолаков инвест – Левски“, общ. Левски, об. Плевен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И през 2018 г. в трите пункта за наблюдение на ПВТ с код BG1G0000QPL025, се 

отчитат наднормени концентрации по показателя нитрати. Високи концентрации на 

нитрати са констатирани и в предходните години, и съгласно Плана за управление на 

речните басейни в Дунавски район 2016 – 2018 г. ПВТ е оценено в лошо химично 

състояние. Основна причина за лошото състояние на ПВТ е резултат от дифузния натиск 

упражняван от земеделието. Процента на обработваемите земи в района достига до 85%. 
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Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL026 и име „Порови води в Кватернера  

- между реките Осъм и Янтра, наблюдава се с  четири мониторингови пункта - МР 132, 

МР 133,  МР338, МР 399. От тях, на територията контролирана от РИОСВ Плевен, попада 

един пункт: 

- МР 399 при с.Козар Белене, Дренаж “Глава река”, община Левски, област Плевен:  

анализа на резултатите от проведените през 2018 г. изпитвания на водата в пункта 

показва, че водата отговаря на критериите за добро химично състояние на подземни води. 

 СЛОЙ 3 НЕОГЕН-САРМАТ 

 

Подземните тела попадащи в трети слой, на територията на ДРБУ, са 2 броя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От тях в обхвата на РИОСВ Плевен попада едно тяло:  

 

Подземно водно тяло с код BG1G000N1BP036 и име „Карстови води в Ломско-

Плевенската депресия” се наблюдава с четири пункта за мониторинг - МР 199, МР 201, 

МР 202, МР369, от тях на територията на РИОСВ Плевен попадат следните: 

- МР 202 при гр.Кнежа, ТК 2 ПС "Свинското езеро", община Кнежа, област Плевен; 

- МР 369 при гр.Червен бряг, ШК "ТЕРА-Червен бряг", община Червен бряг, област 

Плевен. 

Резултатите от изпитванията на водата през 2018 г. и в двата пункта отговарят на 

СК на подземни води и съгласно критериите за оценка на химично състояние можем да го 

оценим в добро химично състояние. 

 

 СЛОЙ 4 ГОРНА КРЕДА 

 

Подземните водни тела попадащи в четвърти слой  на територията на ДРБУ са 4 

броя: 
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От тях в обхвата на РИОСВ Плевен попадат две от телата: 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000K2M047 и име „Карстови води в Ломско-

Плевенския басейн”, се наблюдава с пет мониторингови пункта - МР 274, МР 276, МР 

281, МР 414, МР 415. 

- МР 274 при  КИ ПС "Кайлъка" Плевен, община Плевен, област Плевен: анализа 

на резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг показва еднократни превишения на 

нормите за показателите нитрати и ортофосфати, но СГС на концентрацията и за двата 

показателя не превишават СК на подземни води. Общата оценка на качественото 

състояние на водата в пункта е добро химично състояние. 

- МР 276 при с.Рибен, КИ"Езерото", община Долна Митрополия, област Плевен; 

- МР 281 при С 46 "Яна" Плевен, община Плевен, област Плевен; 

- МР 414 при гр.Никопол, КИ “Текийски”, община Никопол, област Плевен; 

- МР 415 при с.Садовец КИ”Студен кладенец”, община Д. Дъбник, област Плевен.  

Резултатите от изпитванията на водата, проведни през 2018 г., и в четирите пунка 

наблюдаващи ПВТ с код BG1G0000K2M047 отговарят на СК за подземни води по всички 

изпитани показатели. Съгласно критериите за оценка на състоянието, можем да оценим 

ПВТ в добро химично състояние. 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000K2S037 и име „Карстови води в 

Предбалкана”, се наблюдава с четири пункта за мониторинг - МР 203, МР 205, МР206, 

МР457. От тях в на територията на РИОСВ Плевен е: 

- МР 205 при с.Дерманци, КИ "Батово езеро", община Луковит, област Ловеч: през 

2018 г. е констатирано еднократно превишение на СК за амониеви йони, но СКС на 

концентрацията за показателя е в норма. Анализът на резултатите показва, че водата в 

пункта е в добро химично състояние. 

 

 

 СЛОЙ 5 ТРИАС –ЮРА-КРЕДА 

 

В този слой на територията на ДРБУ попадат 7 подземни водни тела: 

 

 



 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2018 г.                                                                  стр.  II. 2.  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От тях на територията на РИОСВ Плевен попадат две: 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000TJK045 и име „Карстови води в 

Централния Балкан” е представено с три мониторингови пункта - МР 265, МР 323, МР 

324. На територията на РИОСВ Плевен попада един от тях: 

- МР 265 при гр.Тетевен, ТК Л-35, община Тетевен, област Ловеч: резултатите от 

мониторинга проведен през 2018 г. потвърждават доброто химично състояние на водата в 

пункта, оценено в предходните години. 

 

Подземно водно тяло с код BG1G00000K1040  и име „Карстови води в Ловеч -

Търновския масив” е наблюдавано с четири мониторингови пункта - МР 215, МР 216, МР 

325, МР 269, от които на територията на РИОСВ Плевен попадат: 

- МР 216 при с.Горско Сливово, КИ "Калвинец", община Летница, област Ловеч: 

резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг потвърждават оценката за добро 

химично състояние на водата в пункта. 

- МР 325 при с.Гостиня, дренаж „Гостинка”, община Ловеч, област Ловеч: анализа 

на резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг на водата в пункта показва 

превишения на нормите на показател нитрати, но СГС на концентрацията не превишават 

СК на подземни води. Общата оценка на качественото състояние на водата в пункта е 

добро химично състояние. 

От диаграмата се вижда, низходящата тенденция в концентрацията на нитратни 

йони за периода 2012 – 2018 г. 
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Мониторинг на количественото състояние 

Мрежата за количествен мониторинг на подземни води обхваща 44 подземни водни 

тела в границите на БДДР. Общият брой на пунктовете  е 170. Наблюдават се : 

- нивата на кладенците, 

- дебитите на изворите. 

Съгласно чл. 171(2) т.2. и ал.(6) от Закона за водите/ изм. - ДВ, бр. 61 от 2010г./   

НИМХ-БАН отговаря за извършването на количествения мониторинг на водите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимите замърсители по отношение на химичното състояние на подземните 

води са:  

- Просмукване на замърсители при взаимодействие с повърхностните води; 

- Липсата на канализации и ПСОВ в населените места; 

- Интензивното земеделие; 

- Индустриални източници на замърсяване; 

- Действащи депата за твърди битови отпадъци, които не отговарят на изискванията 

на Наредба 6 /27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

- Нерегламентирани сметища; 
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- Минна дейност. 

 

     

4. Състояние на хидротехническите съоръжения  
На територията на РИОСВ Плевен, в средното и долно течение на големите реки 

има изградени корекции. Същите се състоят от земно-насипни диги и берми извън 

регулацията на населените места. Изградени са по двата бряга на реките или едностранно 

спрямо водното течение. В регулацията на населените места корекциите на реките се 

състоят от лява и дясна подпорна стена или едностранно изградена подпорна стена, в 

зависимост от кота терен на бреговете на реките. Подпорните стени са стоманобетонови 

конструкции, конструкции от каменна зидария или други материали. Предназначението на 

тези съоръжения е защита на прилежащи площи на реките от вредното въздействие на 

водите, в случай на преминаване на високи вълни през различните створове на речното 

легло. За защита на Дунавските низини от р. Дунав са изградени Дунавски диги и 

отводнителни системи, състоящи се от отводнителни канали, дренажи и отводнителни 

помпени станции. Експерти на РИОСВ Плевен и БДДР участват в състава на 

междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Областните управители или 

Кметовете на общините за проверка на потенциално опасни водни обекти и 

проводимостта на речните легла.  

При проверките на място са констатирани критични участъци по земно-насипните 

диги на големите реки, които са описани по-долу. Като цяло тялото на земно-насипните 

диги, изградени по вътрешните реки са с наличие на единични дървета и храстовидна 

растителност, което нарушава плътността на земния насип и създава опасност от 

повишена филтрация през тялото на дигите.  

Проводимостта на речните корита е намалена, вследствие наличие на наносни 

острови в талвега на реката, храстовидна и дървесна растителност, които отклоняват 

речния поток и го насочват към защитните съоръжения. Поради това възникват ерозионни 

процеси по бермите, защитните диги и подпорните стени, което създава опасност от 

компрометиране стабилността на защитните съоръжения, последващо разрушаване и 

опасност от наводнения на прилежащи площи на реките. За осъществяване на връзка 

между водното течение на коригираната река и водното течение в старите корита, има 

изградени шлюзове под земно-насипните диги (тръбни връзки), на вход и изход на стари 

корита за оводняването им. В много случаи липсват затворните органи (жаба-клапи) на 

шлюзовете, което създава възможност за неконтролируемо навлизане на водни количества 

в старите корита при високо водно ниво в коригираната река и наводняване на прилежащи 

площи. Изградените отводнителни системи в Дунавските низини са с частично затлачени 

напречни профили, което намалява тяхната ефективност при отводняването на площите, 
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необходимо вследствие покачването на нивото на подземните води при продължително 

високо водно ниво на р. Дунав. 

 Стопанисването на защитните съоръжения: земно-насипни диги от корекциите на 

реките, Дунавските диги и отводнителните системи, изградени по дунавските низини на 

територията на Област Плевен се извършва от “Напоителни системи” ЕАД. 

Стопанисването на подпорните стени от коригираните участъци на реките на 

територията на Област Ловеч и Област Плевен в урбанизираните територии се извършва 

от съответната Община. 

 Констатирани критични участъци по защитните съоръжения на големите реки на 

територията на РИОСВ Плевен, области Плевен и Ловеч:  

    

1. Река Искър 

- р. Искър - компрометиран стабилитет на дясна земно-насипна дига в землището на 

с. Чомаковци, общ. Червен бряг, обл. Плевен; 

- р. Искър  - компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на 

с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен; 

- р. Искър  - компрометиран стабилитет на дясна земно-насипна дига в землището на 

с. Славовица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен; 

- р. Искър  - компрометиран стабилитет на берма на дясна земно-насипна дига в 

землището на с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен. 

 

2. Река Вит 

- р. Вит – компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на с. 

Торос, общ. Луковит, обл. Ловеч – 2 участъка; 

- р. Вит – компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на с. 

Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч – 4 участъка; 

- р. Вит – компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на с. 

Крушовица, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен; 

- р. Вит – компрометиран стабилитет на дясна земно-насипна дига в землището на с. 

Дисевица, общ. Плевен, обл. Плевен; 

- р. Вит  - компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на с. 

Опанец, общ. Плевен, обл. Плевен; 

- р. Вит – компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на с. 

Комарево, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен – 3 участъка; 

- р. Вит – компрометиран стабилитет на лява земно-насипна дига в землището на с. 

Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен – 2 участъка. 

 

3. Река Осъм 

- р. Осъм – компрометиран стабилитет в два участъка на лява земно-насипна дига в 

землището на с. Деветаки, общ. Ловеч, обл. Ловеч; 

- р. Осъм – ерозия по лява берма и тялото на дигата на р. Осъм извън урбанизираната 

територия на с. Йоглав, общ. Ловеч, обл. Ловеч; 

- р. Осъм – компрометиран стабилитет на дясна земно-насипна дига в землището на 

с. Козар Белене, общ. Левски, обл. Плевен  - 2 участъка. 

 

4. Река Дунав (Дунавски Диги) 

- Дунавски диги в землищата на с.Байкал, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, с. 

Дъбован, с. Загражден и гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен – наличие на 

храстовидна и дървесна растителност; 

- Дунавска дига в землището на с.Сомовит, общ. Гулянци, обл. Плевен – обрушен 

воден откос от вълнова ерозия. 
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През 2018 г. са извършени дейности, свързани с поддържане и подобряване 

проводимостта на речните легла на:  

- участък от река Долномитрополска бара в урбанизираната територия на гр. 

Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен;  

- участъци от река Шаварна в урбанизираната територия на гр. Пордим, общ. 

Пордим, обл. Плевен, с.Одърне и с.Каменец;  

- отводнителен канал при подстанция Мизия – МЕР Плевен в землището на с. Рупци, 

общ. Червен бряг, обл. Плевен;  

- участък от река Долнодъбнишка бара в урбанизираната територия на гр. Долни 

Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен; 

- участък на разстояние 500 м след язовирната стена на яз. „Кулина вода“ в 

землището на с.Кулина вода, общ. Белене, обл. Плевен;  

- участък на разстояние 500 м след язовирната стена на яз. „Долни Дъбник“ в 

землището на гр.Долни Дъбник; 

- участък от 100 м на р. Леснова (Добревска) извън урбанизираната територия на 

населените места, както и участъка от реката в урбанизираната територия на населеното 

място, землище на с. Златна Панега, общ. Ябланица, обл. Ловеч;  

- участък на разстояние 500 м след язовирната стена на яз. „Витина лъка“ в 

землището на с. Добревци и с. Орешене, общ. Ябланица, обл. Ловеч;  

На основние чл. 190 от Закона за водите, Председателят на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица, 

контролират техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, в 

т.число язовирните стени и съоръженията към тях на територията на области Плевен и 

Ловеч. 

 

5. Оценка за състоянието на повърхностните и подземни води на територията 

на РИОСВ Плевен 

5.1.През периода не е установено заустване на приоритетни, приоритетно опасни и 

специфични замърсители в повърхностните водни обекти на територията на инспекцията. 

5.2.През 2018 г. не са регистрирани аварийни ситуации с изпускане на отпадъчни 

води от точкови източници в СОЗ (санитарно охранителни зони на водоизточници за 

питейно-битови нужди) и замърсяване на подземни води.  

5.3.Строителство на обекти, свързани с опазване на водите от замърсяване: 

реализирани следните инфраструктурни проекти „Водопроводна и канализационна мрежи 

на гр.Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ” и „Водопроводна и 

канализационна мрежи на гр.Тръстеник и довеждащ колектор до ПСОВ“, като част от 

„Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”  

5.4.Проекти на обекти, свързани с опазване на водите от замърсяване  

- общините Левски и Тетевен имат проекти за подобряване инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води, за които не е осигурено финансиране през периода. 


