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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

 

 През  2018 г. не са установени превишения на средногодишната норма (СГН 40 

µg/m³) за замърсител фини прахови частици (ФПЧ10), в гр. Ловеч и в гр. Никопол. 

Средногодишната норма за  ФПЧ10 е превишена през 2018 г. единствено в гр. Плевен. 
 

 В сравнение с предходните 2 години, средногодишната концентрация на ФПЧ10 

през 2018 г. е намаляла за пунктовете в гр. Плевен и в гр. Ловеч. 

 

 Всички задължени общини (Плевен, Ловеч, Троян, Никопол) през 2018 г. са 

изпълнявали мерки за намаляване на нивата на ФПЧ10, включени в общинските планове 

за действие за периода до 2020 г.  

 

 Превишения на нормите за допустими емисии са установени само за 5 % от общия 

брой измерени през 2018 г. неподвижни източници. Относителният дял на 

измерванията, при които са установени превишения на НДЕ през 2018 г. е по-малък от 

този за 2017 г.  

 

Не са установени превишения на нормите през 2018 г. за обектите, на които се 

провеждат непрекъснати (автоматични) измервания на емисиите в атмосферния въздух 

(циментов завод в с. Златна Панега и ТЕЦ в гр. Плевен),  

 

 При проведените през 2018 г. измервания на нивата на шум в околната среда, не са 

установени превишения на приложимите гранични стойности за съответните 

устройствени зони и територии. 
 

 Броят превишения на средноденонощната норма (СДН) за замърсител ФПЧ10, през 

2018 г. се запазват на нивата от предходните две години.  

 

Основен проблем пред управлението на КАВ остава непостигането на средно-

денонощната норма за нива на ФПЧ10 в градовете Плевен и Никопол.  

 

 

ВОДИ 

 

 При проведения контрол на обектите през 2018 г., не е установено заустване на 

отпадъчни води, които превишават нормите по приоритетни и приоритетно опасни 

вещества. 

 

 Отпадъчните води, на изход ПСОВ на Плевен, Ловеч, Троян, Белене и Червен бряг, 

са в съответствие с определените норми. С това се изпълнява стратегическата цел за 

подобряване състоянието на повърхностните и подземни води, чрез намаляване 

замърсяването с отпадъчни води. 

 



 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

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

 През 2018 г. са реализирани инфраструктурни проекти, свързани с осигуряване на 

вода за питейно-битови нужди на населението и опазване на водите от замърсяване: 

„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“.  

 

 Продължават проблемите при експлоатацията на ПСОВ от малки населени места, 

свързани с неизградената канализационна мрежа, ниската степен на ползваемост на 

канализацията от населението, липса на договори с ВиК оператор за експлоатация на 

съоръженията. 

  

 Някои производствени обекти, източници на отпадъчни води, имат неефективно 

работещи пречиствателни съоръжения. За установени нарушения на Закона за водите 

през 2018 г. са съставени 6 акта, текущите санкции, наложени по реда на ЗООС са 2 бр. 

 

 

ПОЧВИ  

 

 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; 

 

 Значително е намалял броя на сигналите и жалбите по компонент почви, които са 

от компетенциите на РИОСВ – Плевен; 

 

  В резултат на извършените проверки и дадени предписания, са предприети  

действия за обезопасяване на 2 склада за съхранение на негодни и излезли от употреба 

ПРЗ и са извършени необходимите ремонтни дейности на Б-Б кубове, в които се 

съхраняват негодните ПРЗ; 

 

 С реализирането на проекта на МОСВ за “Екологосъобразно обезвреждане на 

негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита”, финансиран 

по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, който трябва да приключи до 

край на 2019 г., ще се реши трайно въпросът с негодните и излезли от употреба ПРЗ. 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

Оказана е помощ на екземпляри от защитени видове животни – Ръждив вечерник, 

Черен бързолет, Бял щъркел, Голям ястреб, Голям синигер, Горска ушата сова, 

Домашна кукумявка, Черношипа ветрушка (Керкенез), Бухал, Обикновен мишелов, 

Горска улулица, Ням лебед. Част от животните са изпратени за възстановяване и 

лечение в Спасителен център, Ст. Загора, Ветеринарна клиника „Добро хрумване“, гр. 

София, или зоопарк – Ловеч, а друга част са пуснати на свобода в подходящ район. 
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 По време на проверката за превенция на бракониерството и отстрела на защитени 

видове птици през ловния сезон, в землището на гр. Белене не са установени 

нарушения на забраните за защитени видове птици, определени със Закона за 

биологичното разнообразие. 

 

 Проведена е процедура за обявяване на защитена територия на гора в землището на 

с. Върбица, общ. Плевен. 

 

 Проведена е процедура за обявяване за защитено на вековно дърво - Летен дъб, в 

гр. Плевен. 

 

 При направените проверки за неправомерно разораване на имоти с НТП „ливада“ и 

„пасище“ през 2017 г. (констатирано от ДФЗ – София), в защитени зони “Никополско 

плато” BG0002074, "Река Вит" BG0000181, "Обнова - Караман дол" BG0000239, 

"Студенец" BG0000240, "Деветашко плато" BG0000615, “Централен Балкан - буфер” 

BG0001493 и "Васильовска планина" BG0002109 е установено, че през 2018 г. няма 

извършено ново разораване. 

 

 Голяма част от горските територии в област Плевен са в имоти с трайно 

предназначение на земята – «Земеделска». 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 установява лицето, което предлага екземплярите за 

продажба, мястото на извършване на нарушението и собственикът на екземплярите. 

 

 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. 

 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И КОНТРОЛ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ 

АВАРИИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 Повиши се познанието и отговорността на операторите по отношение на 

съхранението на опасни химикали. Налице е качествена промяна при организацията и 

начина на съхранение на опасните химикали, вследствие спазване на изискванията на 

наредбата за съхранение на опасни химични вещества и смеси.  

 Постигнато е превантивно ограничаване на възможностите за възникване на 

аварии с опасни химични вещества и предотвратяване на големи аварии; 

 В следствие на завишения контрол в обектите на територията на РИОСВ Плевен, 

които подлежат на контрол по ЗЗВВХВС и Глава 7, раздел I от ЗООС са предприети 

необходимите мерки за привеждането им в съответствие с действащото 

законодателство, в резултат на което през 2018 г. не са установени аварийни ситуации и 

замърсявания с опасни химични вещества. 


