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ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад е разработе н от експертите на Регионална инспекция по околната
среда и водите - Русе, на база цялостната контролна дейност, осъществена през 200 8
година. Той е предназначен за

гражданите на Република България, обществените

институции, неправителствените организации, академичните среди, бизнеса и всички,
които са заинтересовани от съхраняването и опазването на околната среда.
Основната цел на докла да е обективно да информира обществеността за състоянието и
развитието на екосистемите в териториалния обхват на РИОСВ - Русе, компонентите на
околната среда - въздух, води, почви, биологично разнообразие , положените усилия за
поддържането им в добро състояние, както и влиянието на факторите на околната среда –
отпадъци и шум в околната среда.
Докладът има за цел да подпомогне и областните и общински администрации на
територията на РИОСВ – Русе при вземането на решения в областта на околната среда и за
устойчиво развитие на териториалните общности, чрез интегрирането на политиката по
околна среда в регионалните и местните общински политики в областта на социално икономическото развитие. Чрез това се подпомага интегрирането на държавната политика
в областта на околната среда и устойчиво развити е на местно ниво, вземането на
екологосъобразни решения от общините и бизнеса.
От този доклад ще получите информация за:


Текущото състояние и тенденциите на промяна в отделните компоненти на

околната среда в региона;


Конкретните проблеми, свързани с нейното опазване ;



Степента на въздействие на факторите, водещи до замърсяване и увреждане на

околната среда;


Извършените законодателни, административни и инвестиционни промени в

областта на опазване на околната среда.

4

СПИСЪК НА НАЙ - ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АИС

Автоматична - измервателна станция

БАН

Българска академия на науките

БИ

Биотичен индекс

БР

Биологично разнообразие

БПК5

Биологична потребност от кислоро д за 5 денонощия

БФВ

Битово фекални води

ВЕЕС

Висш експертен екологичен съвет

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ГГИ

Големи горивни инсталации

ГЗ

Гражданска защита

ГК

Градска канализация

ГТИ

Големи точкови източници

ГМО

Генетично модифицирани организми

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ГФ

Горски фонд

ДЛ

Държавно лесничейство

ДОВОС

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда

ДПП

Дирекция Природен парк

ЕЕС

Експертен екологичен съ вет

ЕС

Европейски съюз

ЕО

Екологична оценка

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗЗ

Защитена зона

ЗЗВВХВП

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препара ти

ЗЛР

Закон за лечебните растения

ЗМ

Защитена местност

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗУО

Закон за управление на отпадъците
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ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗТ

Защитена територия

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИСПА

Инструменти за структурни политики по присъединяването

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КВС

Карта на възстановената собственост

КЗЗ

Комисия по земеделски земи

КПКЗ

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КР

Комплексно разрешително

ЛС

Лесозащитна станция

МВЕЦ

Мини водноелектрическа централа

МЕЕС

Междуведомствен експер тен екологичен съвет

МЗ

Министерство на здраве опазването

МЗП

Министерство на земеделието и продоволствието

МИ

Министерство на икономиката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройство то

НАСЕМ

Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг

НДЕ

Норма за допустими емисии

НП

Наказателно постановление

НПО

Неправителствена организация

НСРЗ

Национална служба растителна защита

НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

НСМОС

Национална система за мониторинг на околната среда

НСЗП

Национална служба за защита на природата

ОВОС

Оценка въздействието върху околната среда

ОПЗН

Опазване на почвите и земните недра

ОХВП

Опасни химични вещества и препарати

ОЧВОХВУР Опазване чистотата на атмосферния въздух, опасни химични вещества и
управление на риска
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ПДЕ

Пределно допустими емисии

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПДК м.е.

Пределно допустима концентрация – максимално еднократна

ПДК ср.дн. Пределно допустима концентрация – средно денонощна
ПДК ср.год. Пределно допустима концентрация – средно годишна
ПДН

Пределно допустима норма

ПЗ

Природна забележителност

ПКЦ

Парокотелна централа

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПП

Природен парк

ППЗЗ

Промяна предназначението на земеделски земи

ПР

Поддържан резерват

ПСКР

Прагови стойности за консумация на разтворители

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПСХЗВ

Пречиствателна станция за химически замърсени води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУП

Подробен устройствен план

РИОКОЗ

Регионална инспекция за опазване и контрол на общест веното здраве

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

Р

Резерват

РЛ

Регионална лаборатория

РОУ

Райони за оценка и управление

РОУКАВ

Райони за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

САПАРД

Специализирана програма за селските райони

СНИ

Собствени непрекъснати измервания

СПККАВ

Стационарен пункт за контрол качеството на атмосферния въздух

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

ТБО

Твърди битови отпадъци

ФПЧ

Фини прахови частици
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РИОСВ - РУСЕ

РИОСВ – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда и водите,
осигуряващ провеждане на държавната политика по опазване на околната среда
територията

на областите Русе, Разград и Силистра

на

им а контролни, регулиращи и

информационни функции в следните насоки:


Опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;



Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни
богатства;



Опазване на биологичното разнообразие и защитените територии;



Управление на отпадъците;



Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;



Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите ;



Опазване на горските екосистеми.

При осъществяване на регулиращите функции, РИОСВ – Русе разработва или участва в
разработването на документи, или провежда дейности, свързани с политиката на държавата в
областта на опазването на околната среда.
При осъществяване на контролните функции, РИОСВ - Русе извършва превантивен,
текущ

и

последващ

контрол ,

свързан

с

прилагането

на

нормативните

актове,

регламентиращи качеството на компонентите на око лната среда и факторите, които й
въздействат.

Превантивен контрол
РИОСВ - Русе осъществява превантивен контрол по опазване н а околната среда от
замърсяване или увреждане, като дава становища, съставя предупредителни протоколи на
физически и юридиче ски лица, издава разрешения за дейности с отпадъци, преценява
необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

при

инвестиционни предложения за ново строителство, нови дейности и технологии, разширение
и/или промяна на производствена та дейност на съществуващ обект, взема решения по
ОВОС, издава становища по Екологична оценка (ЕО) и решения по преценяване на
необходимостта от ЕО, извършва оценка на съвместимост на инвестиционните предложения
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с предмета и целите на опазване на защитените зони, включени в НАТУРА 2000, участва в
комисии за отпускане на квоти за дейности, свързани с животински и растителни видове,
намиращи се под специален режим.

Текущ контрол
РИОСВ – Русе осъществява текущ контрол, като извършва проверки и наблюдения по
отношение на:


Опазване на въздуха и водите в съответствие с ъс Закона за опазване на околната среда,
Закона за чистотата на атмосфе рния въздух, Закона за водите и съответните
подзаконови нормативни актове;



Опазване и екологосъобразно използване на земните недра;



Опазване и ползване на почвата;



Опазване на защитените територии, биологичното разнообразие и неговите елементи;



Управление на отпадъците;



Проверки на защитените територии;



Съгласуване на устройствените планове, съответно на

проектите в селищните

територии и зоните им на влияние.
По време на извършване на текущия контрол, длъжностните лица, с ъставят констативни
протоколи, в които отразяват констатираните факти и дава т предписания с определен срок з а
изпълнение.
Последващ контрол
РИОСВ – Русе осъществява последващ контрол в съответствие със Закона за опазване на
околната среда, законовите и подзаконовите нормативни актове и За кона за
административните нарушения и наказания.
При осъществяване на Информационните си функции, РИОСВ – Русе провежда
следните дейности:


Предоставя достъп до информация на обществеността в областта на околната среда ;



Предоставя информация на средствата з а масово осведомяване за състоянието на
околната среда и дейността на инспекцията в рамките на териториа лния обхват;



Повишава общественото съзнание и култура в областта на околната среда .
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Регионална лаборатория – Русе
След настъпилите структурни промени в системата на МОСВ в началото на 2004 г.,
лабораториите към регионалните инспекции в страната се отделиха като Регионални
лаборатории към ИАОС – София.
Регионална лаборатория – гр. Русе (РЛ) е една от петнадес eтте лаборатории към
агенцията. Нейната основн а дейност се състои в провеждане на мониторинг по НСМОС,
контрол на околната среда, в тясно сътрудничество с експертите на РИОСВ и изпълнение на
договори, включващи осъществяване на собствен мониторинг на фирми и други поръчки от
клиенти.
Регионална лаборатория - Русе включва четири основни направления: „Въздух”, „Води”,
„Инструментални методи” и „Почви”.
От м. април 2007 г. лабораторията е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17 025:2006
да извършва изпитване на:


Води – повърхностни, подземни, отпадъчни, з а рибовъдство и развъждане на
черупкови организми и предназначени за питейно – битови цели;



Въздух – атмосферен (имисии) и промишлени (емисии);



Почви;



Шум.

През 2008 г. Регионална лаборатория - Русе към ИАОС подготви и представи в
Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” документи за разширяване
обхватът на акредитация, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2006 и
след успешен одит получи сертификат.
От 1999 г. направления „Инструментални методи” и „Води”, а от 2007 г. и направление
„Почви” вземат участие в международни лабораторни изпитвания по програма Qualco Danube
за аналитичен контрол на води и седименти, провеждан между лаборатории от басейна на
река Дунав (общо 33 лаборатории от Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унга рия,
Словения, Хърватска, България, Румъния, Молдова и Украйна) за анализ по общи показатели,
нутриенти и тежки метали.
През 2009 г. Регионална лаборатория – Русе започна обновяването на апаратурата за
изпитване на компонентите на околната среда. Доставки те са по Програма ФАР. Досега са
получени и ще се пуснат в работа сл. апарати от най -ново поколение:
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Мас спектрометър с индуктивно свързана плазма за анализ на метали – Agilent
Technologies – модел 7500;



Газов хроматограф с масселективен детектор – Agilent Technologies - модел 7890;



Система за гранулометричен състав на почви и седименти – RICH.
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Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция по околната
среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе
Директор

Регионална лаборатория – Русе

Обща администрация –
отдел:

Специализирана администрация отдели:

„Контрол на водите, атмосферния въздух,
почвите и земните недра”
Лаборатория „Въздух”

„Финансово-счетоводна

„Контрол на отпадъците, опасните химични

Лаборатория „Води”

дейност, човешки ресурси,

вещества и управление на риска”

Лаборатория „Инструментални методи”

административно-правно

Лаборатория - „Почви”

обслужване и връзки с

„Контрол на биоразнообразието, защитените

обществеността”

територии и генетично модифицираните
организми”
Поддържан резерват „Сребърна”

„Превантивна дейност”

Адрес на РИОСВ - Русе:
гр. Русе 7000, п. к. 26
„Придунавски булевард” № 20
Факс: +359 82/ 820 779
е-mail: riosv@ruse.bg
PR:
petrova@riosv.ruse.bg
Интернет страница: http:// www.riosv.ruse.bg
 Телефони:
Директор:
+359 82/ 820 771
Секретар: +359 82/ 820 772, 774
Факс:
+359 82/ 820 779
Екотелефон: +359 82/ 809 280
Гореща телефонна линия: +359 82/ 809 281
Отдел: „Финансово-счетоводна дейност, човешки ресурси, административно -правно
обслужване и връзки с обществеността ”
Направление: „Финансово - счетоводна дейност и човешки ресурси ”
+359 82/ 820 772, 774, вътрешни: 314, 306, 405
Направление: „Административно – правно обслужване и връзки с обществеността”
+359 82/ 820 772, 774 вътрешни: 229, 227, 312
Отдел: „Контрол на водите, атмосферния въздух, почвите и земните недра”
Направление: „Контрол на водите, почвите и земни недра ”
+359 82/ 820 772, 774, вътрешни: 302, 305
Направление: „Контрол на атмосферния въздух”
+359 82/ 820 772, 774, вътрешни: 311, 406
Отдел: „Контрол на биологичното р азнообразие, защитените територии и генетично
модифицираните организми”
+359 82/ 820 778, 820 772, 774, вътрешни: 313, 230
Отдел: „Контрол на отпадъците, опасните химични вещества и управление на риска ”
Направление: „Контрол на отпадъците”
+359 82/ 820 772, 774, вътрешни: 501, 308
Направление: „Опасни химични вещества и управление на риска”
+359 82/ 820 772, 774, вътрешни: 308, 303
Отдел:

„Превантивна дейност ”

Направление: „ОВОС и ЕО”
+359 82/ 820 772, 774, вътрешен: 231
Направление: „Комплексни разрешителни”
+359 82/ 820 772, 774, вътрешен: 232
Направление: „Планове и програми и Екологична отговорност”
+359 82/ 820 772, 774, вътрешен: 232
Адрес на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС – гр. София:
гр. Русе 7000
„Придунавски булевард” № 20, п. к. 279
Телефон/Факс: +359 82/ 820 769
Централа: +359 82/ 826 293, +359 82/ 822 887
е-mail: lik_rus@yahoo.com

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РИОСВ – РУСЕ И КРАТКИ ГЕОГРАФСКОИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЛАСТИТЕ РУСЕ , РАЗГРАД И
СИЛИСТРА

Регионална инспекция по околна среда и води – Русе осъществява контрол на околната среда
на територията на Русенска област с общини: Русе, Бяла, Две могили, Борово, Иваново, Ветово,
Сливо поле, Ценово, Разградска област с общини: Разград, Кубрат, Лозница, Самуил, Завет,
Исперих, Цар Калоян и Силистренска област с общини: Силистра, Тутракан, Главиница,
Кайнарджа, Ситово, Алфатар и Дулово .
Кратка географско - икономическа характеристика на о бласт Русе
Областта включва осем общини - Русе, Бяла, Иваново, Ценово, Борово, Сливо поле, Две
могили и Вятово, като административният център на областта е град Русе, с население 162 131
души. Северната граница на областта съвпада с държавната граница и минава по по речието на
река Дунав. Географското й разположение я характеризира като

важен европейски и

републикански транспортен кръстопът . На територията на областта се пресичат два от
европейските транспортни коридори (№ 7 и № 9) , които осигуряват връзката между рай оните на
Балтийско и Северно море, от една страна и Средиземно и Черно море от друга.
Районът на област Русе попада в умереноконтиненталната климатична област, характеризираща
се със студена зима (абсолютна минимална температура - 27° С) и сухо, топло лят о (абсолютна
максимална температура + 44.0° С). Релефът на областта е равнинно хълмист, което я прави
подходяща за развитието на земеделие и изграждане на транспортна и техническа
инфраструктура. Областта заема част от Източната Дунавск а равнина, Бръшлянската низина (найголямата крайдунавска низина) , западните склонове на Разградските височини и Лудогорското
плато. Териториите в близост до реката се характеризират с ниска заливна част с високи
подпочвени води и алувиално-ливадни почви (3 - 4 м над речното равнище) и с надзаливна част,
образувана от кредни скали, покрити с льос, с дълбоки подп очвени води и черноземни почви (над
60 м

височина).

Областта е бедна на полезни изкопаеми. Стопанско значение имат само находищата на каолин и
кварцов пясък (селища на община Ветово), на строителен варовик (селища в общини Иваново и
Русе),

на

камък

и вар

(община

Ценово)

и

на

инертни

материали

от

р.

Дунав.

Водният ресурс на Русенска област се базира най -вече на водите на р. Дунав. Речната мрежа е
сравнително гъста, но стопанското ползване на реките Янтра и Русенски Лом е ограничено,
поради битовото и промишленото замърсяване и каньоновидното им поречие, което не улеснява
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това. Почвите в областта са чернозем, сиви горски, алувиални и алувиално -ливадни. Съчетанието
от релефа, климатичните условия, водния ресурс и почвеното разнообразие дават възможности
предимно

за

отглеждане

на

зърнени

и

фуражни

култури,

зеленчуци,

лозя.

Тя е бедна на горски масиви – степента й на залесеност е над два пъти по -ниска от средната за
страната. Естествените горски масиви са силно редуцирани за сметка на усвояването на
земеделски площи. Преобладават широколистни и смесен тип гори.
Кратка географско - икономическа характеристика за Разградска област
Разгрaдска област е разположена в североизто чната част на Дунавската равнина . Граничи с
Русенска, Силистренска, Шуменска и Търговищка област и. В рамките на област Разград област
влизат 7 общини - Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян и 104 населени
места, от които 6 града и 98 села. По-голяма част от областта се намира в Лудогорското плато. В
южната част то е хълмисто, а на север се слива с Добруджанската равнина и крайдунавските
полета.
Районът е беден на водни ресурси. Единствената по -значима в хидрографско и стопанско
отношение е река Бели Лом, която разделя областта на две части - северна и южна.
Кратка географско - икономическа характеристика за Силистренска област
Област Силистра заема площ от 2846,3 кв.км, разположена е в най-североизточната част на
страната. На север и североизток областната граница съвпада с държавната и съответно с тази на
Р Румъния. Останалите й граници са поделени с областите Добрич, Шумен, Разград и Русе.
Областният център отстои на 124 км от Русе, на 112 км от Разград, на 88 км от Добрич, а от София
– на 437 км.
От гледна точка на възможностите за развитие, географското разположение на областта
предоставя потенциално/условно предимство (кръстопът на воден коридор 7 и Източен Балкански
коридор – след изграждане). Климатът се характеризира с ум ерено континентален характер и
попада в крайдунавската климатична подобласт. Характерно за района е горещото лято, ранно
настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата. Валежите в района са неравномерно
разпределени и недостатъчни, като най -големи количества падат през пролетните и ранните летни
месеци, а най-малко през зимата.
В по-голямата си част релефът е равнинен, с надморска височина до 200 м., но суходолията,
ориентирани към река Дунав му придават хълмист характер . Територията на област Си листра
обхваща 118 землища, със стопанисвана земя 1 942 013 дка, в т.ч. обработваемата земя е 1 707 936
дка, а мерите и пасищата са 234 077 дка. Селскостопанската земя в областта е 2010 хил.дка, от
които 88 % обработваема площ. Преобладаващи са излужено -черноземните почви, чисти в
екологично отношение.
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КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ Русе като част от НАСЕМ - подсистема „Въздух”
По компонент „Въздух”, РИОСВ – Русе контролира обекти, значими емитери на вредни
вещества в атмосферния въздух, които на терито рията на инспекцията са над 300:


Бензиностанции и терминали;



Инсталации, в които се употребяват органични разтворители;



Фирми, ползватели на озоноразрушаващи и флуорирани парникови газове;



Големи горивни източници.

Извършват се проверки и по подадени жалби и сигнали от граждани и от КРИОСВ (Координация
на регионалните инспекции по околната среда и водите) при МОСВ.
Тематични направления на контролната дейност:
Неподвижни източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
(Големи точкови източници, съгласно заповед на МОСВ изх. № 269 /08.02.2000 г.) – Закон за
опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г.), Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух
(ДВ, бр. 45/1996 г.), Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества
(ДВ, бр. 31/1999 г.), Наредба № 2 за норми за допустими емисии на вредни вещества (ДВ, бр. 51/1998
г.), Наредба № 1 за норми за вредни вещества (ДВ, бр. 64/2005 г.);
Големи горивни инсталации и контрол по прилагащата програма – Наредба № 10 за норми
за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферен въздух от
ГГИ (ДВ, бр. 93 /2003 г.) и подготвяне на първичната информация за ГГИ с цел докладване ежегодно
по Директива 2001/80/ЕО;
Управление качеството на атмосферния въздух – Наредба № 7 за оценка и управление
качеството на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1999 г.), Наредба № 1 за норми за бензен и
въглероден оксид в атмосферния въздух (ДВ, бр. 14/2004 г.), Наредба № 4 за норми за озон и
алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 64/2004 г.), Наредба № 9 за
норми серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (ДВ, бр.
46/1999 г.), Наредба № 14 за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в
атмосферния въздух на населените места (ДВ, бр. 88/1997 г.);
Озоноразрушаващи вещества – обхваща дейността по Постановление № 254/ 30.12.1999 г.,
Наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия
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слой и Регламенти (ЕО) № 2037/2000 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой,
Регламенти (ЕО) № 842/2006 г. относно някои флуорирани парник ови газове;
Летливи органични разтворители – осъществява се превантивен, текущ и последващ контрол
по реда на: Наредба № 7 от (ДВ.бр.96/2003 г.) за норми за допустими емисии на летливи органични
съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени
инсталации; Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на
органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ.бр.20/2007 г.);
Програмата за мониторинг за оценка на съответствието с изискванията на Наредбата (ДВ.бр.20/2007
г.); Наредба № 16 от (ДВ.бр.75/24.08.1999 г.) за ограничаване емисиите на летливи органични
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини; Методика за
изчисляване на емисиите на ЛОС при съхранение, товарене и разтоварване на бензини; Методика
за определяне на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене и
разтоварване на бензини.
Във връзка с минимизиране на антропогенното въздействие , защитата на човека и околна среда
от отрицателните последици и опасности от увреждане , с гореспоменатите закони се ограничават:


Емисиите – въз основа на видовете източници се определя допустимото количество вредни
вещества, които могат да бъдат изпускани в атмосферния въздух;



Имисиите – определят се допустимите (граничните) концентрации на вредните вещества,
чието наличие в атмосферния въздух не е свързано със здравния риск на населението.
В качеството на основен показател за опасност от замърсяване на възд уха се прилага

тегловната концентрация на замърсителя.
Пределно допустима концентрация (ПДК) е максималната концентрация на вредно
вещество, която за определен период от време не оказва нито пряко, нито косвено вредно
въздействие върху човека и неговото по томство.
Оценката на степента на замърсяването на атмосферния въздух се извършва чрез:


Максималната еднократна концентрация (ПДК м.е.), която определя степента на
кратковременно въздействие на замърсителя върху организма на човека с продължителност
– 30 или 60 минути;



Средноденонощната концентрация (ПДК ср. Дн.) показва допустимата степен на
замърсяване на въздуха в продължителен период – получава се като средноаритметична
величина от единични измер вания в продължение на 24 часа;



Средногодишната концентрац ия (ПДК ср. Год.) е средната аритметична стойност от
средноденонощните концентрации, регистрира ни в продължение на една година;



Вредно вещество (замърсител) е всяко вещество, въведено пряко или косвено от човека в
атмосферния въздух, което е в състояние да окаже вредно въздействие върху здравето на
населението и околната среда;
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Качество на въздуха е състояние на въздуха на открито, с изключение на този в работните
помещения, определено от съотношението на естествените съставки и добавени ве щества
от антропогенен произход;



Алармен праг е нивото на концентрация на даден атмосферен замърсител, при което
съществува риск за здравето на хората при кратковременна експозиция, при което трябва да
се предприемат спешни мерки . Определени са следните алармени прагове:



Алармен праг за серен диоксид : 350 μg/m3, измерени през три последователни часа в
пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в не по -малко
от 100 km2 или целия район или агломерация ( от 01.01.2006 г. аларменият праг за серен
диоксид: е 500 μg/m3);



Алармен праг за азотен диоксид : 400 μg/m3, измерени през три последователни часа в
пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в д аден цял
район или агломерация;



Алармен праг за озон: 240 μg/m3, определени като средна стойност за период от един час
(средночасова стойност).

Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния слой на
атмосферния въздух в региона на РИОСВ - Русе се осъществява от пунктовете за мониторинг на
Министерството на околната среда и водите.
Пунктовете за мониторинг на територията, контролирана от РИОСВ - Русе, както и
регистрираните замърсители са показани в таблична форма, както следва:

ПУНКТ
1. АИС
„Възраждане”
гр. Русе
2. ДОАС с-ма
„Придунавски
булевард” гр.
Русе
3. ДОАС с-ма
„Жити”
гр.Русе
4. ДОАС с-ма
„Хлебна мая”
гр.Русе
5. ДОАС с-ма
„Профсъюзи”
гр. Силистра
6. ДОАС с-ма
„Лесилмаш”
гр.Силистра
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NO

CO

NOx
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* Легенда
SO2 – серен двуокис, NO2 – азотен двуокис, O3 – озон, NO – азотен окис, CO – въглероден окис
(оксид), NOx – азотни оксиди, PM10 – фини прахови частици до 10 микрограма
ДОАС - Диференциална, оптична, авто матична атомноабсорбционна, спектрофотометрия .

Съвместната българо - румънска система за контрол на качеството на атмосферния въздух
(КАВ) разполага със следните пунктове (ДОАС системи) във въздушните басейни на двойките
градове Русе – Гюргево и Силистра – Калараш, разположени на територията на двете страни.
Русе
Пункт „РИОСВ”(R1) – Централна градска част
Пункт „Хлебна мая” АД (R3) - Източна промишлена
зона
Пункт „Жити” АД (R2) - Западна промишлена зона
Фонова метеорологична станция

Гюргево
Пункт „Гюргево 2” (G2)
Пункт „Гюргево 1” (G1)
-

Разположение на ДОАС системите в гр. Русе
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В системата Русе – Гюргево се контролират следните атмосферни замърсители: серен
диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, бензен, въглероде н оксид и фини прахови
частици (ФПЧ10). Системите са оборудвани със собствени метеорологични станции, в
които се измерват скорост и посока на вятъра, температура, относителна влажност и
слънчева радиация.
Силистра
Калъраш
Пункт „Профсъюзите” (S1) – Централна градска част Пункт „Калараш 1” (C1)
Пункт „Лесилмаш “ АД (S2) - Западна промишлена Пункт „Калараш 2” (C2)
зона
Фонова метеорологична станция

Разположение на ДОАС системите в гр. Силистра

В района на пристанището в гр. Кала раш е изградена фонова метеорологична
станция, измерваща скорост и посока на вятъра (на височина 2 м и 10 м), налягане,
температура, относителна влажност и слънчева радиация.
В системата Силистра – Калараш се контролират следните атмосферни замърсители:
серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон и ФПЧ10. Системите са оборудвани със
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собствени метеорологични станции, в които се измерват скорост и посока на вятъра,
температура, относителна вла жност и слънчева радиация .
Качество на атмосферния въздух
Превишения на фини прахови частици (ФПЧ10) целогодшно и озон през третото
тримесечие са регистрирани от системите за мониторинг на атмосферния въздух (ДОАС).
В наблюдавания период не са отчете ни превишения на средногодишните норми за бензен
и серен диоксид. Най-много превишения на фин прах са регистрирани в п ункт „РИОСВРусе ”. Следват тези от „Хлебна мая ” – Русе и „Жити” – Русе. Превишенията са средно
1.32 пъти над максимално допустимите ко нцентрации. ДОАС системата, разположена в
град Силистра е отчела минимален брой превишения на прах с незначителни отклонения от
нормите в пункт „Профсъюзи”.
По отношение на озона има регистрирани

отклонения през летния период в

пунктовете „РИОСВ - Русе ” и „Жити”, в пункт „Профсъюзи - Силистра” и „Лесилмаш”
Силистра. Това се дължи на високите температури, отчетени през август месец.
За повишените концентрации на атмосферните замърсители

оказват

влияние

пътният транспорт, горивата в битовия сектор и строителството.
Съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите и във връзка с честите
превишения на фин прах в атмосферата, РИОСВ - Русе докладва ежемесечно за
превишенията по този показател. Отчитат се регистрираните превишения за всеки м есец с
натрупване.
µg/m ³

Сре дно ме се чни стойности на PM 10 в гр. Русе и гр. Силистра
за 2008 г.
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Източници на емисии на територията на РИОСВ - Русе
Общ прах и фини прахови частици (ФПЧ 10)
Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи
от размера и химичния състав н а суспендираните прахови частици, от абсорбираните на
повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и
др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат.
Прахът постъпва в организма предимно ч рез дихателната система, при което по -едрите
частици се задържат в горните дихателни пътища, а по -фините частици (под 10 μg - ФПЧ10)
достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на
тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и х ора с хронични белодробни заболявания, грип
или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ 10. Вредният ефект на
замърсяването с прах е по -силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в
атмосферния въздух.
Азотен диоксид
Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници са
моторните превозни средства (МПС), топлоелектрическите централи (ТЕЦ), някои
промишлени предприятия, тютюнопушенето. Под въздействието на интензивна слънчева
светлина и в присъствие на лет ливи органични съединения в атмосферния въздух, азотният
диоксид взаимодейства химически, в резултат, на което се образува вторичният замърсител
– озон.
Азотният диоксид навлиза в човешкия организъм чрез дишането. По -голяма част от
азотния диоксид се абсо рбира в организма, а значителна част от него може да се задържи
дълго време в белия дроб. Продължително въздействие на концентрации над ПДК може да
причини структурни промени в белия дроб.
Въглероден оксид
Въглеродният оксид e газ без цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха, горящ газ.
Представлява един от най - широко разпространените атмосферни замърсители, който се
образува при непълното горене на въглерод съдържащи материали. Най -голям източник на
СО е автомобилният транспорт - над 65 % от общото емитирано количество за страната.
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Въглеродният оксид прониква в организма при вдишване. В кръвта се свързва с
хемоглобина и образува карбоксихемоглобин, чиято връзка е 250 пъти по -стабилна,
отколкото на оксихемоглобина. Вредното му въздействие произтича от

нарушаване

преноса на кислород до тъканите.
Озон
Озонът е газ, който се среща в горната част на атмосферата - 30 - 50 км над земната
повърхност и в приземния въздушен слой. Високо разположеният озонов слой има защитни
функции, изразяващи се в защита срещ у ултравиолетовите лъчи, докато в приземния слой,
той може да има неблагоприятно въздействие. Озонът е мощен оксидант. Формира се от
взаимодействието на азотните оксиди и летливите органични съединения под влияние на
високи температури и слънчева светлина. Естествените фонови стойности на озона във
въздуха са около 30 μg/m3, но могат да стигнат много по -високи стойности (напр. 120
μg/m3).
Озонът прониква и оказва токсичното си въздействие чрез дихателната система.
Здравните ефекти се състоят във възпалени е на респираторните органи, намаление на
функционалността на белия дроб, съпроводени с ускорено дишане, засяга имунната
система и намалява устойчивостта към респираторни заболявания.
РИОСВ – Русе е осъществила контрол на 300 обекта с източници на емисии н а
вредни вещества в атмосферния въздух на територията на области те Русе, Разград и
Силистра.

Източници на емисии от г оривни процеси в битовия сектор на територията на
област Русе
Голяма част от жилищата в град Русе, фирми, институции и други са
топлофицирани. От няколко години се извършва усилена газификация. Много промишлени
обекти се газифицираха, като заедно с това върви и битовата газификация. Разработена и
утвърдена е Общинска програма за подобряване състоянието на атмосферния въздух със
съответни мероприятия за отстраняване на нерешените проблеми относно качеството на
атмосферния въздух (КАВ).
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Източници на емисии от горивни и техно логични процеси в промишлеността

Обект

Предмет на дейност

1
„Топлофикация-Русе”
ЕАД, гр. Русе

2
Производство и
разпределение на топло
и електроенергия
Производство на
смоли, лакове, бои и
лепила

„Оргахим”АД
гр. Русе

„Спарки” АД,
гр. Русе
„Русенска
корабостроителница”
АД
„Винпром” ЕООД
гр. Русе
„Дунарит” АД,
гр. Русе
„Лубрика” ООД
гр. Русе
„СЕТ” АД
гр. Русе
ТПК „Електрометал”
АД, гр. Русе
„Руболт” АД
гр. Русе
„Истър” ЕООД
гр. Русе
„Юта” АД
гр. Русе
1
„Жити” АД
гр. Русе

„Юта” АД
гр. Русе
„Прециз интерхолдинг” АД
с. Иваново

Източници на емисии във въздуха
Горивни
Технологични
източници
източници
3
4
Горивна
инсталация
Парокотелна
централа

Производство на
машини
Производство на
кораби
Производство на вино
и спиртни напитки
Производство на
продукция с военно
предназначение
Производство на СОТ

Парокотелна
централа
Парокотелна
централа

Производство на
печатни платки
Производство на
метални изделия
Производство на
метални изделия
Производство на
асфалтови смеси
Производство на
технически текстил
2
Производство на
телени изделия

Парокотелна
централа

Производство на
технически текстил
Производство на
изделия от
електрозаварени тръби

Парокотелна
централа

Цех „Смоли”,
Цех „Лакове”,
Цех „Фталов
анхидрид”
Леярен цех,
Бояджиен цех
Бояджиен цех

Галваничен участък,
Бояджиен участък
Инсталация за СОТ и
ОМ
Обособено
производство
Галваничен цех,
Бояджийни цехове
Галваничен цех
Асфалтосмесителна
инсталация

Парокотелна
централа
3
Парокотелна
централа

4
Поцинковъчни
участъци,
Байцови участъци,
Помедняващи
участъци

Цех за горещо
поцинковане,
Цех за лакиране на
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„Модул” АД
гр. Бяла
„Харъб” ЕООД
гр. Бяла

Производство на
редуктори
Производство на
изделия от каучук

„Каолин” АД
гр. Сеново

Преработка на
каолинови пясъци

„Монтюпе” ООДД
гр. Русе

Производство на
автомобилни части
чрез леене на алуминий

тръби
Леярен цех
Смесителен цех,
Цех-транспортни
ленти
Сушилни инсталации,
Пещ за изпичане на
каолин до шамот
Леярен цех

Източници на емисии от горивни процеси в битовия сектор на територията на
област Разград
В района на град Разград има изградена топлоелектрическа цен трала. През
отоплителния сезон само част от населението използва локални котли и печки на твърдо
гориво. От няколко години се извършва усилена газификация в градовете Кубрат и
Исперих.

Обект

1
„ТоплофикацияРазград” ЕАД
гр. Разград
„Амилум-България”
ЕАД, гр. Разград
„Дружба” АД
гр. Разград
„Биовет” АД, клон
гр. Разград

„Пътно строителство”
АД,

Предмет на
дейност
2
Производство,
разпределение и
реализация на
топлинна енергия
Производство на
нишесте
Производство на
бутала, бутални
пръстени
Производство на
ветеринарномедицински
продукти
Производство на
асфалтови смеси

Източници на емисии във въздуха
Горивни
Технологични
източници
източници
3
4
Парокотелна
централа

Парокотелна
централа

Сушилни инсталации
Леярен цех

Парокотелна
централа

Екстракционни цехове,
Йонообменни цехове,
Цехове за синтез
Асфалтосмесителни
инсталации

25

гр. Разград
„Строймонтаж” ЕАД
гр. Разград
„Тракция” АД
с. Самуил
„Октопод - С” ООД
с. Самуил
„Хан Аспарух” АД
гр. Исперих
„Исперих – БТ” АД
гр. Исперих
„Лудогорие-91” АД
гр. Кубрат
1
„Лудогорие-91” АД
гр. Кубрат
„ТоплофикацияЛозница” ЕАД
гр. Лозница
„Арма” АД
гр. Лозница

Производство на
асфалтови смеси
Ремонт на вагони
Производство на
растителни масла
Производство на
подови и фаянсови
плочки
Манипулация и
ферментация на
тютюн
Производство на
мебели и изделия от
дървесина
2
Производство на
мебели и изделия от
дървесина
Производство,
разпределение и
реализация на
топлинна енергия
Производство на
сферична арматура
и метални отливки

Асфалтосмесителна
инсталация
Бояджиен цех
Парокотелна
централа

Екстркционен цех
Пещи за изпичане

Парокотелна
централа
Парокотелна
централа
3
Парокотелна
централа

4

Парокотелна
централа

Леярни цехове

Източници на емисии от горивни процеси в битовия сектор на територията
на област Силистра
В района на град Силистра няма изградена топлоелектрическа централа. През
отоплителния сезон населението използва предимно локални котли и печки на твърдо
гориво. Това допринася за замърсяване на атмосферния въздух с вредни вещества през
зимния сезон. Разработена и утвърдена е Програма за подобряване качеството на
атмосферния въздух със съответните меропри ятия, която ще се актуализира.

Източници на емисии от горивни и технологични процеси в промишлеността
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Обект

1
„Фазерлес” АД
гр. Силистра
„Силома” АД
гр. Силистра
„Лесилмаш-98” АД
гр. Силистра
„Хром” АД
гр. Силисра

ЗММ „Стомана” АД
гр. Силистра
„Топ метал” ООД
гр. Силистра
„Каумет” АД
с. Айдемир
„Оргтехника” АД
гр. Силистра
„Меком” АД
гр. Силистра
„Пътстроймонтаж”ООД
гр. Силистра
„Брамак” ООД
гр. Силистра
„Керамик” ООД
с. Калипетрово

Предмет на
дейност
2
Производство на
дървесно-влакнести
плочи
Производство на
отрезни машини
Производство на
нестандартно
оборудване
Производство на
домакински съдове
от неръждаема
стомана
Производство на
дървообработващи
машини
Производство на
дървообработващи
машини
Производство на
каучукови изделия
Производство на
електронни изделия
Производство на
месни продукти
Производство на
асфалтови смеси
Производство на
покривни керемиди
Производство на
тухли

Източници на емисии във въздуха
Горивни
Технологични
източници
източници
3
4
Парокотелна
Форматно отрезни
централа
машини
Бояджиен участък
Леярен цех

Галваничен участък
Бояджиен участък

Леярен цех
Бояджиен
участък
Вагрянка за леене на
чугун
Бояджиен участък
Участък „Каучукови
смеси”
Участъци І и ІІ
метализации
Парокотелна
централа
Асфалтосмесителна
инсталация
Парокотелна
централа
Сушилни камери

От месец юни 2000 г., РИОСВ - Русе следи за прилагане изискванията на Н аредба
№ 16/99 год. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения ( ЛОС) при
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини в 188 бензиностанции,
разположени на територията на области те Русе, Разград и Силистра. До края на 2009 г.
следва да се изпълнят изискващите

се технически

съоръжения

за

зареждане на

инсталациите за съхранение на бензини в бензиностанциите, посочени в Приложение № 4
и в неприведените 15 броя обекти , в съответствие с цитираната наредба.
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Кратка обобщена оценка за качеството н а атмосферния въздух на територията
на РИОСВ – Русе
На територията, контролирана от РИОСВ - Русе са разположени 5 OPSIS системи за
контрол качеството на атмосферния въздух и една автоматична измервателна станция
(АИС).
АИС е разположена в гр. Русе. Изме рват се следните показатели: озон, азотен оксид,
азотен диоксид, въглероден оксид, серен диоксид, бензен, фини прахови частици до 10 m,
метео параметри. Регистрирани са единични превишения по показател озон. Наблюдава се
тенденция

към

нарастване броят н а превишенията в годишен аспект за фини

прахови частици, най-ясно изразено през отоплителния сезон.
Данните, постъпващи от автоматичните системи за контрол качеството на
атмосферния въздух в реално време не показват съществена промяна в състоянието на
качеството на атмосферния въздух в сравне ние със същия период на 2007 г .

От изложеното до тук, могат да се направят следните заключения за
състоянието на атмосферния въздух в региона:


Съгласно изискванията на Наредба № 7/99 г. територията, контролирана от РИОСВ
- Русе – 22–те общини са включени в т. нар. Северен/Дунавски район за оценка и
управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). В Русе и Силистра е
констатирано превишение на установените норми на замърсителите;



Замърсяването на атмосфер ния въздух се дължи основно на битовото отопление използване на твърди горива през отопли телния сезон,

автотранспорта и

строителството;


Промишлената дейност е силно ограничена и не води до сериозно замърсяване на
атмосферния въздух;



В община Русе, замърсяването на въздуха се влияе от дейността на по -големите
промишлени обекти като „Топлофикация-Русе” ЕАД;



След приключване на предстоящата газификация и топлофикация на град Русе,
както и изпълнението на заложен ите мерки от програмите на общините Русе и
Силистра, замърсяването на атмосферния въздух ще се намали чувствително.
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ВОДИ

Водосборни басейни на река Янтра, Русенски Лом и Добруджански реки
Територията, контролирана от РИОСВ – Русе обхваща част от Дунавски район за
управление на водите и включва поречията на река Дунав, река Русенски Лом, заедно с
притоците й Бели Лом, Черни Лом, Мали (Омурски) Лом, Баниски Лом , долното течение
на река Янтра и Добруджански реки (територията, разположена западно от подземния малм
- валанжски водоносен хоризонт).

Водосборен басейн на река Янтра
Общата дължина на река Янтра - 285 км, а площа на цялат а водосборна област - 7 862
кв.км. Река Янтра има тридесет притока с дължина над 10 км. По големи от тях са: р.
Росица дълга 164 км, с водосборна площ 2 265 км, р. Стара река (р. Лефеджа) - 92 км, с
площ 2 424 кв.км, р. Джулюница - 85 км с площ 892 кв.км и др.
РИОСВ – Русе контролира долното течение на река Янтра, преминаващо през
територията на общините Бяла и Ценово, до вливането й в р. Дунав.

Водосборен басейн на река Русенски Лом
Река Русенски Лом се образува от сливането на Бели с Черни Лом. Рe ка Бели Лом води
началото си южно от гр. Разград, а р. Черни Лом — югоизточно от гр. Попово. Двата
главни клона — Черни и Бели Лом, имат дължина до сливането си съотв етно 130 и 140 км с
водосборни области 1549 км2 и 1276 км2.
Във водосбора на река Русенски Лом са изградени следните по -основни язовири: яз.
Бели Лом, яз. Каменна Чешма, яз. Тръбач, яз. Трапище, яз. Баниска, яз. Бойка, яз. Сеячи, яз.
Желязковец и яз. Ломци. По поречието на река Русенски Лом има множество естествени
езера, водоеми и други повърхностни водни обекти. Поречието обхваща следните общини:
Две могили, Разград, Цар Калоян, Ветово, Иваново, Русе и Борово.

Водосборен басейн на Д обруджански реки на територията западно от подземния
вододел на малм-валанжския водосборен хоризонт
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Характерно за Добруджанските реки е, че те съществуват на определено разстояние
след изворите си, след което се загубват в льосовите образувания на Добруджа и
следващите ги суходолия, като не формират повърхностен приток към р. Дунав.
Реките, вливащи се в р. Дунав, водят началото си от високото плато, намиращо се в
южния край на Добруджа между градовете Разград и Варна като текат в северна посока.
По-важна река е р. Суха, с дължина 126 км и площ на водосборната област от 2404 км2.
Поречието обхваща следните общини: Русе, Сливо поле, Кубрат, Тутракан, Главиница,
Исперих, Завет, Дулово, Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово, Самуил.

Водите, в зависимост от ползването им се разделя т на три категории: първа - води,
които се ползват за питейни нужди в хранителната и др. промишлености, изискващи вода
от същото качество; втора - води, които се ползват за водопой на животни, културни
нужди, рибовъдство, воден спорт и др. и трета - води, които се ползват за напояване, за
промишлеността и др.
Категоризацията на повърхностните водни обекти на територията на РИОСВ – Русе
са:


р. Дунав – ІІІ-та категория;



р. Янтра – ІІІ-та категория;



р. Русенски Лом - ІІ-ра категория;



р. Бели Лом – ІІ-ра категория;



р. Черни Лом – ІІ-ра категория;



р. Омурски Лом – ІІ-ра категория;



Суходолия от поречие Добруджански реки – ІІ-ра категория.
Със заповед на Министъра на околната среда и водите от 2003 г., всички водни

обекти във водосбора на река Дунав, както и рек а Дунав са обявени за чувствителни зони,
т.е. отвеждането на отпадъчни води в тях, без необходимото пречистване, може да доведе
до трайни неблагоприятни последствия за тяхното качество.

Обобщена информация за обекти те, източници на отпадъчни води
Експертите от направление „Контрол на водите” в РИОСВ – Русе

през 2008 г.

осъществяваха своите правомощия, в изпълнение на Заповед № РД -74 на Министъра на
околната среда и водите, включващи - превантивен, текущ и последващ контрол на обекти,
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формиращи отпадъчни води, спазване условията в издадените разрешителни за заустване,
контрол по правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води,
както и контрол при аварийни ситуации и по постъпили сигнали и жалби. За оценка
състоянието и степента на з амърсеност на отпадъчните води бяха възложени анализи на
проби отпадъчни води на Регионална л аборатория – Русе.
Експертите от направление „Води” извършиха 266 контролни проверки на обекти,
формиращи отпадъчни води, в това число: по експлоатацията и състоян ието на
пречиствателните съоръжения, спазване условията в издадените разрешителни за
заустване, сигнали и жалби. С цел привеждане на обектите в съответствие с екологичното
законодателство в областта на водите, преустановяване или предотвратяване на
замърсявания на водите са дадени общо 348 предписания, от които са изпълнени 283.
За нарушения на разпоредбите на Закона за водите и Закона за опазване на околната
среда за отчетния период са съставени общо

14 Акта за установяване на

административни нарушения , като от Директора на РИОСВ – Русе са издадени 14 броя
Наказателни постановления, като 12 от тях са връчени на нарушителите.
Констатираните нередности се дължат най -често на нарушения в технологичния режим
на работа на пречиствателните съоръжения, т.е. на не правилна им експлоатация,
несвоевременно изваждане и депониране на утайките, нарушения в производствения
процес на предприятията, повреди и аварии на отделните елементи от пречиствателните
съоръжения, както и липса на разрешителни, изискващи се по Закона з а водите. На
основание

направените констатации бяха дадени необходимите

предписания

за

подобряване на техническото състояние на обектите и отстраняване на допуснатите
нарушения свързани с екологичното законодателство.
Издадени са общо 83 броя Заповеди и Наказателни постановления за налагане на
текущи месечни санкции, от които: 33 броя са за налагане, 20 броя за намаляване размера
на санкцията и 30 броя за отмяна.
Експертите от направление „Води” в РИОСВ – Русе извършваха проверки и по
строителството на обекти, финансирани от ПУДООС и участваха в приемането и
актуването на извършените строително -монтажни работи на селищни канализационни
мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни води, водоснабдителни мрежи и други
обекти. Общият брой на проверките е 23. Екс пертите от направлението са участвали в 6
комисии за държавно приемане на инвестиционни обекти.
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В изпълнение на Заповедта на Министъра на околната среда и водите РИОСВ – Русе
осъществява контрол над източниците на замърсяване на водите и водните обекти,
разположени на територията на областите Русе, Разград и Силистра и обхващат общо 22
общини.
Контролираният от РИОСВ - Русе регион се характеризира с многобройни директни
зауствания на отпадъчни води във водоприемниците. В крайдунавските селищни системи
няма изградени пречиствателни станции за отпадъчни води. Много от малките
агломерации нямат изградени канализационни мрежи, като отпадъчните води най -често се
отвеждат в земните пластове. Селищни канализационни системи има изградени в градовете
Русе, Бяла, Силистра, Тутракан, Разград, Лозница и частично в гр. Борово, Кубрат,
Исперих и Дулово. Изградени са само две селищни пречиствателни станции с механично и
биологично стъпало: в град Разград и град Лозница. Селищните ПСОВ на град Исперих и
град Кубрат са само с механично стъпало. Механичното стъпало на ГПСОВ в Кубрат е
въведено в експлоатация през месец ноември 2004 г. В момента, продължава изграждането
на ГПСОВ в село Ситово , а за станцията в град Дулово предстои приемателна комисия и
въвеждане в редовна експлоатация. Много от общините са в проектна готовност за
изграждане на канализационни системи – село Ценово, гр. Сливо поле и гр. Борово. Нови
канализационни колектори, със средства от ПУДООС и РБ, се изграждат в гр. Дулово, гр.
Цар Калоян, гр. Алфатар, с. Мъдрево, с. Искра и с. Калипетрово. Със средства по програма
ИСПА започна строителството на обекти от „Водния цикъл” на гр. Русе – реконструкция
на канализационната система и изграждане на ГПСОВ.
Със старта на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” голяма част от
общините кандидатстваха за „Техническа помощ” и за „Строителство на обекти за
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. Одобрените
проекти за строителство са на общините Главиница, Дулово, Исперих и Лозни ца, на обща
стойност 109 710 991 лева. За техническа помощ са одобрени проекти на общините Русе,
Силистра, Разград, Борово, Бяла, Две могили, Иваново, Кубрат и Ценово. Общата стойност
на проектите за техническа помощ са в размер на 12 705 158 лева.
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Характеристика на по -значимите обекти, източници на отпадъчни води,
разположени на територията на Р ИОСВ – Русе
Характерно за региона е развитието на химическата, леката и хр анително-вкусовата
промишленост и животновъдството. Основното замърсяване на отпадъчните води е с
органични вещества при отделни производствени предприятия, дължащо се главно на
неправилна експлоатация на пречиствателните съоръжения – неразтворени вещества,
желязо, нефтопродукти.
По-долу е представена кратка характеристика на обе ктите, формиращи отпадъчни
води, включени в Контролно - информационната система за качеството на отпадъчните
води, на територията, контролирана от РИОСВ - Русе.
Град Русе
Град Русе е с население 165 600 жители и има изградена смесена канализационна
система, в която се отвеждат битово - фекални, производствени отпадъчни води и
дъждовни води. Градът е без изградена ГПСОВ. Водите от 12 колектора заустват в реките
Дунав и Русенски Лом. Годишно чрез тези колектори в реките Русенски Лом и в река
Дунав се заустват около 27 мил. м3 отпадъчни води. Основното изискване за постигане на
добро качество на заустваните отпадъчни води е наличието, техническата изправност и
правилната експлоатация на локалните пречиствателни съоръжения за промишлени
отпадъчни води към предп риятията. „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, което
експлоатира канализационната система на града е разработило стратегия за управление на
отпадъчните води от промишлените предприятия. Със средства от програма ИСПА започна
строителството на ГПСОВ – Русе и доизграждане на селищната канализационна мрежа.

Град Бяла
Град Бяла е с население 10 500 жители и има изградена смесена канализационна
система, в която се отвеждат битово - фекални, производствени и дъждовни води.
Канализацията на града се експло атира от „В и К” ООД – Русе и зауства чрез 4 колектора в
река Янтра, която е водоприемник ІІІ -та категория. Няма изградена градска пречиствателна
станция за отпадъчни води.

Одобреното финансиране по ОПОС е за „Подготовка на

проект за подобряване и развити е на питейните и отпадъчните води в гр. Бяла ”.
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Град Силистра
Град Силистра е с население 43 902 жители и има изградена смесена канализационна
система, в която се отвеждат битово - фекални, производствени и дъждовни води.
Канализацията на града се експло атира от „В и К” ООД – Силистра и зауства чрез 4
колектора в река Дунав, която е водоприемник ІІІ -та категория. Няма изградена
пречиствателна

станция.

Отпадъчните

води

от

предприятията,

разположени

в

промишлената зона на града заустват директно в река Дуна в. Годишно през
канализационната система на град Силистра в река Дунав се заустват около 4 286 хил. м 3
отпадъчни води. Техническата помощ по ОПОС е за „Прединвестиционно проучване,
експертни анализи и подготвяне на инфраструктурен проект за изграждане на П СОВ,
доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната
мрежа в град Силистра”.

Град Тутракан
Град Тутракан е с население 10 667 и с изградена смесена канализационна система,
която зауства чрез 2 колектора

в река Дунав, водоприемник ІІІ-та категория.

Канализационната система се експлоатира от „В и К” ООД – Силистра. Град Тутракан
няма изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни води. Годишно в река Дунав
от канализационната система на града се заустват 352 хил. м3 отпадъчни води.

Град Разград
Градът е с население 50 900 жители. Изградена е смесена канализационна система и
ГПСОВ с механично и биологично стъпало. Отпадъчните води от град Разград, в размер на
около 62 226 хил. м 3/годишно, след пречистването им, зау стват в река Бели Лом.
Техническа помощ по ОПОС се предвижда за проект „Реконструкция и модернизация на
ПСОВ – Разград”.

Град Лозница
Градът е с население 3 200 жители. Изградена е смесена канализационна система, като в
момента продължава изграждането на

нови канализационни колектори в града.

Пречиствателната станция за отпадъчни води е с механично и биологично стъпало и
постига изискващата се степен на пречистване на водите. Отпадъчните води от град
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Лозница, в размер на около 670 хил. м3/годишно заустват в Лознишко дере, водоприемник
ІІ-ра категория, поречие Камчия.
Предвидените средства по ОПОС, за над 20 мил. лв., са за „Изграждане на нови клонове
съществуваща канализационна мрежа, реконструкция на водопроводната мрежа по
улиците, предвидени за канализа ция и реконструкция на ПСОВ – град Лозница”.

Град Исперих
Градът е с население от около 10 000 жители. Изградена е смесена канализационна
система, която не обхваща целия град. Отпадъчните води от града се отвеждат до ГПСОВ,
състояща се само от механично с тъпало. Годишното количество на заустваните отпадъчни
води от град Исперих е около 350 хил. м3, като основните замърсители са от органичен
произход.
Над 43 мил. лв., по ОПОС са предвидени за „Интегриран проект за воден цикъл на град
Исперих”.

Град Кубрат
Градът е с население от около 11 500 жители. Канализационната система на града е
смесена, но степента й на изграденост е около 30 % и не обхваща цялото население. В
експлоатация е механичното стъпало на ГПСОВ – Кубрат, която се експлоатира от „В и КМеден кладенец” ООД – Кубрат. Годишното количество на пречистените отпадъчни води е
около 400 хил. м3, които заустват в сухо дере, водоприемник ІІ -ра категория, поречие
Добруджански реки.
По ОПОС е одобрен проект за „Техническа помощ за подготовка на проект з а строителство
и реконструкция на вътрешни В и К мрежи на Кубрат и разширение на ПСОВ – Кубрат”, за
3 684 хил. лв.

„Амилум България” АД – Разград
Предприятието е разположено в град Разград и е с основен предмет на дейност
производство на царевично нишес те. Разполага със съвременна пречиствателна станция за
отпадъчни води, с механично и биологично стъпало и с възможност за пречистване на
водите до изискващата се степен. Пречистените отпадъчни води по самостоятелен
колектор заустват в река Бели Лом.
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„Жити” АД – Русе
„Жити” АД – Русе е предприятие с предмет на дейност - производство на телове,
гвоздеи, мрежи и други телени изделия. На територията на предприятието функционира
Галванично

отделение,

отпадъчните

води

от

което

преминават

през

ПСХЗВ

(Пречиствателна станция за химически замърсени води), смесват се с потока битово фекални отпадъчни води и поток условно чисти отпадъчни води и заустват в река Русенски
Лом.
„Захар био” АД – Русе
Предприятието е с предмет на дейност производство на бяла кристална за хар. Изградени
са локални пречиствателни съоръжения – утаители. Предприятието работи сезонно.
Пречистените отпадъчни води по самостоятелен колектор заустват в река Дунав.

„Каолин” АД – Сеново
Предприятието е с предмет на дейност добив на каолин, кварцов пясък и шамот.
Дейността на дружеството се осъществява на две площадки – обогатителна фабрика в гр.
Ветово и обогатителна фабрика в с. Сеново. Отпадъчните води от промиване на
добиваните материали се подлагат на утаяване в хвостохранилища, след което се за устват в
суходолия, водоприемници ІІ -ра категория, поречие Руснески Лом.

„Меком” АД – Силистра
Предприятието е разположено в град Силистра. Основен предмет на дейност

–

месодобив и месопреработка. Производствените отпадъчни води се пречистват в изграден а
локална пречиствателна станция с механично и биологично стъпало. Пречиствателната
станция е в добро техническо и експлоатационно състояние и постига необходимия
пречиствателен ефект на отпадъчните води. Водите заустват в река Дунав, водоприемник
ІІІ-та категория.

„Винпром – Русе” ЕООД
Предприятието е с предмет на дейност производство на вино и високо -алкохолни
напитки. За производствените отпадъчни води има изградени локални пречиствателни
съоръжения. Водите заустват в р. Дунав.
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„Пилко” ЕООД – Разград
Предприятието е с основен предмет на дейност производство и преработка на птиче
месо. Отпадъчните води от площадката се пречистват в локална пречиствателна станция,
състояща се от механично и биологично стъпало. Водите заустват в сухо дере –
водоприемник ІІ-ра категория.

„Русенска корабостроителница” АД – Русе
Предприятието е с предмет на дейност производство и ремонт на кораби. От дейността
не се формират производствени отпадъчни води. Битово - фекалните отпадъчни води се
пречистват в локална пречиства телна станция и заустват в река Русенски Лом,
водоприемник ІІ-ра категория. Пречиствателната станция е технически изправна,
експлоатира се нормално и достига необходимата степен на пречистване.

„Топлофикация – Русе” ЕАД
От „ТЕЦ – Изток” се формират два потока отпадъчни води, които заустват в река Дунав.
Предприятието има изградени локални пречиствателни съоръжения и сгуроотвал за
утаяване на смивни води.

„Фазерлес” АД – Силистра
Предприятието е с предмет на дейност – производство на плочи от дървесни влакна.
Дружеството изгради съвременна пречиствателна станция с механично и биологично
стъпало, на която предстои приемателна комисия и въвеждане в редовна експлоатация.
Отпадъчните води от производствената дейност преминават през пречиствателната станция
и заустват дълбоководно в река Дунав.

„Фешко, фешън, сървиз, компания” ООД – Бяла
Производствена дейност на предприятието се състои в обработка на готови облекла –
пране и омекотяване. Предприятието има изградена локална пречиствателна станция,
състояща се от механично и биологично стъпало. Водите заустват в река Янтра –
водоприемник ІІІ-та категория.
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„Хан Аспарух” АД – Исперих
Предприятието е с основен предмет на дейност – производство на керамични стенни и
подови плочки. Разположено е в град Испери х. Производствените отпадъчни води се
пречистват в локални пречиствателни съоръжения. Изградена е пречиствателна станция за
битово- фекални отпадъчни води. Отпадъчните води заустват в сухо дере, поречие
Добруджански реки, водоприемник ІІ -ра категория.

„Българска мая” ЕООД - Русе
Предприятието е единствено в страната за производство на пресована хлебна мая. На
площадката няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, които заустват
дълбоководно в река Дунав, водоприемник ІІІ -та категория.

„Свинекомплекс Николово” АД, „Свинекомплекс Голямо Враново Инвест” АД –
с.

Голямо

„Свинекомплекс

Враново,

„Свинекомплекс

Бръшлен” АД

–

Юделник”

с. Бръшлен,

ООД

–

с.

Юделник,

„Агроспектъринвест” АД

–

Свинекомплекес Ситово
Свинекомплексите преминаха от мокро към сухо почистване на боксовете, с цел
намаляване отокът на отпадъчните води. Това доведе до поетапно преустановяване на
директните зауствания и оползотворяване на течните торови маси за наторяване на
земеделски земи.
Съгласно издадените Комплексни разрешит елни, на дружествата не се разрешава
заустване на отпадъчни води в канализационната система и/или във воден обект.
Отвеждането на смесения поток отпадъчни води (производствени, битово -фекални и
дъждовни) става единствено в бетонови резервоари и изсушителни полета и се извозва със
специализирана техника за наторяване.
На територията на трите области функционират над 20 млекопреработвателни
предприятия, с капацитет от 2 до 60 тона на ден сурово мляко. Всички обекти имат
изградени пречиствателни станции за отп адъчните води. Поради спецификата на
производството отпадъчните води са силно замърсени и изискват добра поддръжка на
пречиствателните съоръжения. Почти всички обекти имат проблеми с качеството на
пречистените отпадъчни води.
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Основни проблеми са: липсата на канализационни системи в повечето населени места
на територията на РИОСВ – Русе и липсата на селищни пречиствателни станции. Само 11
населени места имат изградена канализационна система, като в някои от тях – само
частично. Селищни пречиствателни станци и за отпадъчни води са изградени само в 4
населени места, от които само 2 са с биологично стъпало. Лошата поддръжка на локалните
пречиствателни съоръжения към производствените предприятия и неправилната им
експлоатация е причина за непостигане на изискваща та се степен на пречистване на
отпадъчните води.

Кратка обобщена оценка за състоянието на повърхностните и подземни води на
територията на РИОСВ – Русе
През изминалата година бе осъществен ефективен и качествен контрол на обектите, в
резултат, на което и благодарение на даваните конкретни и ясни предписания към
проверяваните, се предприемат незабавни и адекватни мерки за привеждане дейността на
обектите в съответствие с изискванията на Закона за водите. На по -голям процент от
обектите е извършван контрол с пробонабиране, което дава по -добра представа за ефекта
на пречиствателните станции за отпадъчни води.
Основен проблем е замърсяването на водните поречия с непречистени отпадъчни води.
Това се дължи на липсата на пречиствателни станции за отпадъчните во ди от населените
места, неправилна експлоатация на локалните пречиствателни съоръжения за промишлени
отпадъчни води към предприятията, или липсата на такива.
Поречието на река Дунав, заедно с всичките му притоци е обявено за чувствителна
зона, т.е. застрашена от замърсяване с биогенни елементи (азот, фосфор). Основни
замърсители в отпадъчните води в региона са органичните вещества. В този смисъл е
изключително важно да се търси и осигури финансиране за изграждане на необходимите
пречиствателни съоръжения, както и поддържането в изправност на съществуващите.
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ЗЕМИ, ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА

Контрол по опазване на почвите , земните недра и добра земедел ска практика
Регионална инспекция по околна среда и води - Русе извършва контролна дейност
по опазване почвите на територията на областите Русе, Разград и Силистра.
Извършените проверки от експерти на направление „Опазване на почвата и
земните недра” бяха насочени към опазване на почвата от замърсяване, вкисляване,
засоляване, подобряване структурата и почве ното плодородие, рационално използване на
подземните богатства. Превантивен и текущ контрол беше извършен и на действащите
животновъдни частни и държавни комплекси, собственици и ползватели на земеделски
земи, представляващи потенциални замърсители на почв и, подземни води и водни течения.
През 2008 г. експертите от направление „Почви и земни недра“ извършиха
контролни проверки и дадоха предписания за почистване на замърсени терени, поддържане
в правилна експлоатация на пречиствателни съоръжения, изгражда не на торища, проверки
на подадени жалби, свързани със замърсяване на терени с торови маси, отглеждане на
животни в регулацията на населените места, липса на съоръжения за поемане и
обезвреждане на течните и твърди торови маси, водене на добри практики за земеползване,
във връзка с изискванията на екологичното законодателство.
Превантивен и текущ контрол бе извършен на животновъдни обекти, собственици и
ползватели на земеделски земи, за спазване изискванията на Правилата за добри
земеделски практики.
Правилата са разработени в изпълнение на изискванията на Наредба №

2 от

16.10.2000 г. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници
(Наредба № 2 въвежда в българското занододателство Директива 91/676 ЕИО за опазване
на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници).
Бяха извършени проверки на големите жив отновъдни обекти на територията на
инспекцията по спазване изискванията на част I от Правилата. Голяма част от обектите
бяха изпълнили предписанията и изградили бетон ови площадки за съхранение на торовите
маси и течната торова фракция. На територията на инспекцията бяха изградени площадки
за съхранение на органичните торови маси и течната торова фракция на обектите –
ЕТ „Асотекс – Хамза Чакър” – гр. Кубрат, ЗКПУ „Тетово” – с. Тетово и др.
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Площадка за съхранение на органични торови маси
За спазване изискванията на част II от Правилата бяха извършени проверки на
съществуващи складове за съхранение на минерални торове.

Не са констатирани

нарушения при изграждането на площадките и съхранението на минералните торове.
Бяха извършени проверки на собственици и/или ползватели на земеделски земи за
добри практики за земеползване в землищата на областите Русе, Разград и Силистра.
Целта на Правилата за добра земеделска практика е да се намали замърсяването на
водите, предизвикано или породено от нитрати от селскостопански източници и да се
предотврати всяко ново замърсяване.
Предотвратяване и ограничаване увреждането на почвите
С цел опазване и устойчиво ползване на почвите, експертите през отчетния период
осъществиха превантивен контрол, чрез съгласуване на проекти за субсидия на:


Планирани дейности, свързани с опазването на околната среда (земите и почвите) ;
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Опазване на ландшафта и историческото наследство в земеделските земи ;



Опазване на почвеното и генетично разнообразие;



Изграждане на възобновяеми енергийни източници;



Изграждане на торови площадки към съществу ващи животновъдни сгради и др .
Сред приоритетите на превантивния контрол са предотвратяване или ограничаване

увреждането на почвите и техните функции . Те се осъществяват на инвестиционни
предложения, за които се извършва оценка на въздействие върху околната среда по реда на
Закона за опазване на околната среда, както и в границите на площад ките, на които са
разположени инсталации и съоръжения, при условията и по реда, определени в
Комплексното разрешително за обектите.
Последващ контрол се осъществява на обектите с почвен мониторинг на основание
чл. 29, ал. 2 от Закона за почвите. Локални пунктове за почвен мониторинг са заложени в
комплексните разрешителни на „Оргахим” АД, „Русенска корабостроителница” АД и
„ТЕЦ - Русе” АД.
През отчетния период бяха съгласувани плановете за почвен мониторинг на
„АВИС” ЕООД – с. Брестовене и “Бисер – Олива - 98” АД – гр. Русе.

Опазване на хумусния пласт
През 2008 г. експертите от направлението осъществяваха превантивен, текущ и
последващ контрол на проекти и обекти, за рекултивация на нарушени терени на основание
Закона за опазване на почвата. На територ ията на инспекцията бяха представени и
изпълнени проекти за възстановяване на замърсени терени от производс твото на дървени
въглища на ЕТ „Омега – Джемиле Арифова” – гр. Завет и ЕТ „Маджара – Електрик - С” –
град Разград.
Бяха съгласувани проекти на община Русе, за рекултивация на сметищата в селата
Долно Абланово, Червена вода и Тетово.
Почвен мониторинг
През 2004 г. Изпълнителната агенция по околна среда и води разработи и внедри нова
мониторингова система на

база мрежа 16 х 16 кв. км., като в пресечнит е точки са

определени пунктовете от почвения мониторинг. На територията на РИОСВ – Русе, за
областите Русе, Разград и Силистра, са определени 34 пункта. Мониторинговата система се
извършва на три нива:
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Първо ниво – широкомащабен мониторинг;



Второ ниво – мрежите за вкисляване и засоляване;



Трето ниво – локални замърсители – дифузно почвено замърсяване от

земеделски източници.
През 2003 г. бе изградена мрежата за следене състоянието на засоляване и
вкисляване на почвата, която продължава да се изпълнява и през отчетния период.
Почвеното пробонабиране и анализите се извършват от Регионална лаборатория –
Русе.
Целта на новата мониторингова система е да се обхванат по -големи територии от
почвените различия, намиращи се на територията на страната.
За Русенска област са характерни черноземните почви, сиви горски и алувиално ливадни. В почвената характеристика попадат следните подтипове: карбонати, типични,
излужени и оподзолени. На пресечните точки са определени пунктовете за почвен
мониторинг. На територия та на област Русе са определени 12 пункта, както следва: селата
– Полско Косово, Белцов, Бистренци, Батишница, Тръстеник, квартал Средна Кула – Русе,
Кацелово, Нисово, Ястребово, град Ветово, град Сливо поле.
За област Разград са определени следните пункт ове за почвен мониторинг: селата –
Черешово, Раковски, Каменово, Ясеновец, Малък Поровец, Воден, Веселец, Твърдинци,
град Кубрат, град Цар Калоян и град Лозница.
За област Силистра са определени следните пунктове: селата – Богданци, Звенимир,
Ирник, Поляна, Раздел, Брадвари, Полковник Ламбриново, Кутловица, Богорово,
Добружанка и град Тутракан.
При извършените анализи до момента не бяха регистрирани наличия на тежки
метали над ПДК, както засоляване и вкисляване на почвите. Това се дължи на воденето от
земеделските кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилна употреба
на пестициди и торове и сеитбооборот. Не е констатирано и наднормено съдържание на
тежки метали от автотранспорт, което е показател за ползването на безоловен бензин.

Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители (пестициди)
През последните години все по -вече се налага тенденцията за намаляване
замърсяването на земите и почвите. Ограниченото ползване на пестициди и торове в
земеделието, програмите за екологично з емеделие и животновъдство, въведения контрол за
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ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и
управлението на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси и
дейности, които водят до намаляване деградацията н а земите и почвите.
На територията на област Русе залежалите растително защитни препарати са
събрани в ББ кубове. ББ кубовете са разположени в землищата на селата Бъзън, Щръклево,
Батишница, Копривец, Ценово, Борисово и Р егионално депо за твърди битови от падъци –
град Русе.
На територията на област Разград залежалите растително защитни препарати са
събрани в централизирани складове, отговарящи на изскванията за съхранение на опасни
отпадъци в селата Езерче, Владимировци, Тръбач, гр. Завет и гр. Разград. Ск ладовете в с.
Езерче, с. Владимировци и град Завет са преведени със средства отпуснати от ПУДООС
към МОСВ.
Остава неразрешен проблема със залежалите пестициди в

област Силистра.

Залежалите фитофармацефтични препарати се съхраняват в складове, неотговарящи на
изискванията на Постановление № 53, за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци. Складовете са безстопанствени с нарушена покривна конструкция без
врати и прозорци, без охрана, с което се създава предпоставка за замърсяване на окол ната
среда и застрашаване животът и здравето на хората.
През 2008 г. беше одобрен и финансиран проект на о бщина Алфатар за събиране и
депониране на залежалите пестициди в ББ кубове на територията на съществуващия склад.

Запечатване на почвите и ерозия
През 2008 г. експерт от направление „Опазване на почвата и земните недра” взе
участие в комисии по промяна предназначението на земята, на основани е чл. 17, ал. 1 от
ЗОЗЗ към ОД „Земеделие” в Русе, Разград и Силистра. Бяха р азгледани 93 преписки и
променено предназначението на земята. С участието на представител на РИОСВ в
Комисията по промяна предназначението на земята се предотвратява неконтролируемото
изезмване на хумуса от обработваемите земеделски земи и строителството за неземеделски
нужди.
Водната ерозия се отразява неблагоприятно на дигата на река Дунав. Добри
резултати бяха отчетени през първото тримесечие на 200 8 г., когато приключи
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противоерозионното укрепване на бре га на река Дунав в районите на селата Батин и
Кривина, а в село Бръшлен проектът се изпълнява и в момента.
Прилагането на добрите земеделски практики, правилното залесяване и обработки
са гаранция за предотвратяването на ветрова и водна ерозия на почвата.

Замърсяване на почвите със строителни и битови отпадъци:
Строителните

отпадъци

се

формират

от

строителството,

ремонтът

и

реконструкцията на сгради и други обекти. Правилното регулиране на дейностите,
свързани със строителните отпадъци и контролът върху тях са регламентирани в ЗУО.
Генерираните в региона отпадъци се съб ират, съхраняват, транспортират и предават:


За преработка на лицензирани физически и юридически лица, притежаващи
разрешение по Закона за управление на отпадъците – (ЗУО);



За обезвреждане чрез депониране на съответните общински депа.
Опазване на земните не дра и рационалното използване на подземните

богатства
В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите за
своевременното пресичане на незаконни дейности при проучването и добивът на инертни,
керамични и скалнооблицовъчни суровини, както и за спазване изискванията за опазване
на околната среда, земните недра и националния баланс на подземните природни
богатства, РИОСВ - Русе извърши проверки на всички действащи на територията на
инспекцията кариери.
На територията на инспекцията бяха рег истрирани 17 броя действащи кариери и
рудници за добив на неметални полезни изкопаеми – варовик, каолинова суровина и глини,
три площи за търсене и проучване и една концесионна площ. Всички действащи кариери и
рудници разработиха технологични проекти за ек сплоатация през 2008 г., които са
съгласувани в МОСВ. До всички предприятия бяха изпратени пълен набор от документи,
отнасящи се до опазване на земните недра и рационалното използване на подземните
богатства, както и за провеждането на мониторинг на подсис тема „Земи и почви“.
През 2008 г. за всички минно-добивни дружества, действащи на територията на
РИОСВ

–

Русе,

бяха

съгласувани

проекти,

съгласно

действащото

екологично

законодателство.
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Кратка обобщена оценка за състоянието на почвите на територията на РИОСВ Русе
През последните години на територията на РИОСВ - Русе се забелязва намаляване на
замърсяването на земите и почвите. Обръща се голямо внимание на ограниченото
използване на пестициди и торове в земеделието. Разработват се програми за екологично
земеделие и животновъдство. РИОСВ - Русе контролира и следи за ограничаване на
емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението на отпадъците,
технологичното обновление в производствените процеси.
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Защитени територии
РИОСВ - Русе осъществява контрол на 40 защитени територи и, от които:
Поддържан резерват „Сребърна”, Резерват „Бели Лом” и Природен парк „Русенски Лом”.
По Закона за защитените територии са извър шени 422 проверки, от които 367 са в ПР
„Сребърна”, 4 естествени находища на червен божур (Paeonia peregrinа), 1 на пролетно
ботурче (Cyclamen coum), 1 на кримска какула (Salvia scabiosifolia), 1 на обикновен сладник
(Glycyrrhiza glabra) и 1 на пролетен горицвет (Adonis vernalis).
Във връзка с писмо на МОСВ с изх. № 05 -08-5987 от 25.09.2007 г. относно
изпълнението на дейностите по Споразумение №

РД 50-178 от 2003 г. между МОСВ и

МЗХ бяха извършени 13 проверки на Общински служби

„Земеделие” и Служби по

кадастъра по отразяване границите на защитените територии в картата на възстановената
собственост (КВС).
Проведени бяха 3 комисии за уточняване на границите в Картата на възстановената
собственост на природна забележителност „Големият Юг” - землище Разград и защитена
местност „Ломия” - землище с. Кривня, с. Ветово, област Русе и гр. Цар Калоян, област
Разград.
В МОСВ са изпратени 9 предложения за актуализиране на площите защитени
територии и 1 предложение за актуализиране на режима на дейностите.
РИОСВ - Русе продължава да членува в управителния съвет на СНЦ

„Защитена

местност „Калимок - Бръшлен”. По инициатива на експертите беше организирана среща за
превантивни мерки през пожароопасния период в защитената местност, на която бяха
поканени всички заинтересовани лица и институции.
Съгласно Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите
по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и
контрола в горите, земите и водните площи в защитени територии - изключителна
държавна собственост, са проведени 3 работни срещи във връзка с пожарното
обезопасяване на резерватите „Сребърна” и „Бели Лом”.
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Във връзка с получено в РИОСВ - Русе писмо на МОСВ с изх. № 05 -085987/25.09.2007 г. относно изпълнение на дейностите по Споразумение № РД 50 -178 между
МОСВ и МЗП за отразяване на защитените територии в Картата на възстановената
собственост бяха проведени общо 13 проверки на общинските служби „Земеделие и гори”
и тези по кадастъра.
Проведени са 3 комисии за уточняване границите на защитените територии, а именно:
защитена местност „Големия Юг” и защитена местност „Ломия”.
Беше проведена 1 комисия за обявяване на нова защитена територия, а именно
защитена местност „Рибарници Мечка” по предложение на СНЦ „Зелени Балкани”.
През 2008 г. Фондация „Льо Балкан - България” продължи провеждането на
мониторинг и поддържащи природозащитни дейности в новообразувалия се пеликански
залив. Увеличена беше площта на новоизграденото гнездилище.
Установените гнездови двойк и през 2008 г. са около 65, като излетелите млади
птици са между 65 и 100 екземпляра.
В сградата на управлението в ПР „Сребърна” беше проведена работна среща, на
която бяха обсъдени: оперативния т план за действие, схемата за оповестяване и
повиквания при възникване на пожар в района на ПР „Сребърна” и превантивните мерки
във връзка с пожароопасния сезон от 01.04.2008 г. до 30.10.2008 г. съгласно заповед № РД
– 223/17.04.2008 г. на Министъра на околната среда и водите. На срещата присъстваха
представители на ОДПБЗН – гр. Силистра, служба „Гражданска защита” – гр. Силистра,
ДЛ Силистра – гр. Силистра, кметовете на с. Сребърна, с. Ветрен и с. Айдемир и
служители на РИОСВ - Русе.
През 2008 г. на територията на ПР „Сребърна” бяха реализирани следните проекти
от Плана за управление:


Подмяна на хибридната топола в ПР „Сребърна” – извършена беше пълна
почвоподготовка на територия от 138 дка – почистване, коренене на пънове,
реголване, дисковане и подравняване;



Извършен беше санитарен лов на дива свиня и дребни хи щиници, като предстои
провеждането на още три мероприятия през януари 2009 г.;



Продължи реализацията на Работната програма за поддържащи и възстановителни
дейности в колонията на къдроглавия пеликан от Фондация „Льо Балкан”.

48

През зимния период от охраната са извършвани всекидневни проверки по райони,
съобразени с климатичните условия.
През месеците февруари, март и април са извършвани ежедневни наблюдения за
мъртви и/или ранени, болни птици от птичи грип.
Извършва се ефективен контрол и охрана на цялата територия на резервата срещу
бракониерство в големи мащаби.

НАТУРА 2000
През 2008 г. стартираха процедурите по обявяване на защитени зони по Директива
79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, които на територията на РИОСВ - Русе са 11.
Проведени бяха 13 обществени обсъждания

със заинтересованите институции и лица в

областите Русе, Разград и Силистра за обявяване на защитените зони от е кологичната
мрежа НАТУРА 2000. В ре зултат през 2008 г. в Държавен вестник бяха обявени със
заповед на министра на околната среда и водите 9 защитени зони : BG0002025 „Ломовете”,
BG 0002024 „Рибарници Мечка”, BG 0000241 „Сребърна”, BG 0002039 „Хърсовска река”,
BG 0002062

„Лудогорие”, BG 0002030

„Комплекс Калимок”, BG 0000237

„Остров

Пожарево”, BG 0002064 „Гарвански блата”, BG 2065 „Блатото Малък Преславец” по
Директива 79/409/ ЕИО за опазване на дивите птици.
Извършени са 14 проверки на поддържащи фирми и Общински служби „Земеделие”
относно отразяването в Картата на възстановената собствен ост (КВС) на границите на
защитени зони

„Сухата река”,

„Хърсовска река”,

„Рибарници Мечка”,

„Ломовете”,

„Гарвански блата”, „Блатото Малък Преславец”. Проведени са 6 комисии за отразяване в
КВС на защитени зони

„Сухата река”,

„Хърсовска река”,

„Рибарници Мечка”,

„Ломовете”, „Гарвански блата”, „Блатото Малък Преславец”.
Във връзка с инвестиционни предложения са

изготвени 620 становища по

инвестиционни предложения и стартирани 165 процедури по извършване на оценка за
съвместимост на планове, п рограми, проекти и инвестицион ни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони .
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Биологично разнообразие
Биоразнообразие означава многообразието сред живите организми от всяка среда,
включително сухоземни, морски и други водни организми и екологични комплекси, от
които те са част, като това включва разнообразие в и между видовете, както и разнообразие
на екосистемите.
Изключително голямо е видовото разнообразие на растенията и животните в
Дунавската равнина и във влажните зони – Поддържан резерват „Сребърна” и Защитена
местност „Калимок - Бръшлен”.
На територията, контролирана от РИОСВ - Русе, която обхваща част от Дунавската
равнина и част от Лудогорието, биоразнообразието е богато, макар, че броят на ендемични
видове не е голям. Зна чителна част заемат естествените горски масиви, остатъци от
вековни дъбови гори (Лудогорие), липови гори (Мизийски гори от сребролистна липа),
заливни и крайречни гори (по Дунавските острови) и по крайбрежието на реките, смесени
гори с бряст, явор, келяв г абър и др. Срещат се множество увивни растения – бръшлян,
повет, дива лоза, скрипка, гърбач. Свидетелство за това са установените единични или
групово разположени вековни дървета, възрастта на които варира от 100 до 1000 години.
В резултат на лесокултурнат а дейност са създадени и се развиват успешно култури от:
черен бор, бял бор, акация, сребролистна липа, полски ясен, благун, зимен дъб, червен дъб,
гледичия и други. В състава на растителните формации участват храстови, полухрастови и
тревни видове: шипка, глог, дрян, черен и бял бъз, обикновена леска, смрадлика, к ъпина,
горска ягода, здравец, лазаркиня, жълт и червен кантарион, мента, лудо биле, риган, бял
равнец, мащерка, маточина, див пелин, видове от семейство житни.
Естествените находища на лечебните растения се намират в горски територии и в
земеделски земи. Срещат се следните видове лечебни растения: бял равнец, ветрогон, глог,
горицвет, гингер, див чемшир, див джоджен, девесил, див пелин, еньовче, жълт кантарион,
червен кантарион, камшик, маточина, мента обикновена, подбел, птиче просо, риган,
смрадлика, шипка, трънка, драка, кисел трън, зайча сянка, мащерка, синя жлъчка, иглика,
червен божур, мразовец, пелин, жълт смил, хвощ, коприва, овчарска торбичка, брош, липа,
лайка, бъз, слез, бръшлян, бял име л, дяволска уста, ранилист, трицветна теменуга, блатно
кокиче, елвезиево кокиче и други.
До настоящия момент находищата на билки не са картирани и няма данни за запасите.
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Биоразнообразието трябва да бъде съхранено в естествената си среда, за да могат
видовете да съществуват и да се развиват нормално. По законодателен път се създават
защитени територии, с цел да се защити и запази специфичната им биологична, естетична и
културна стойност.
За ограничаване и/или недопускане на търговия с диворастящи цветни растения и
части от тях са извършени 11 проверки на пазари и магазини за продажба на цветя в
градовете Русе, Разград, Силистра и Лозница и още 32 проверки във връзка с
осъществяване на контрол върху плантациите за култивирано отглеждане на редки и
защитени лечебни растения. При тяхното изпълнение не са констатирани нарушения.
Периодично се предоставя подробна информация в медиите относно значението на
диворастящите цветни растения за запазване на екологичното равновесие, за вредата от
събирането на диворастящи цветни растения с търговска цел.
Анализът от извършените проверки, разяснителните кампании и медийни изяви през
предходните три години показва, че по пазарите и магазините за продажба на цветя е
налице тенденция за ограничаване на търговията с дивораст ящи цветни растения.
В РИОСВ - Русе има регистрирани 144 билкозаготвителни пун ктове и складове за
билки, като 33 от тях са регистрирани през миналата отчетна година.
През 2008 г. експертите на РИОСВ - Русе са направили 162 проверки на
билкозаготвителни пунктове на територията на областите Русе, Разград и Силистра.
При извършените проверки са констатирани нарушения по Закона за лечебните растения ,
Наредба

5

от

2004

г.

за

изискванията,

на

които

трябва

да

отговарят

билкозаготвителните пунктове и складовете за билки и Наредба 2 от 2004 г. за
правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни
растения, са съставени 17 броя АУАН. Най-честите нарушения са по чл. 21, ал. (2) и чл.
31, ал.(2), т. 1 от Закона за лечебните растения, както и на чл. 10 от Наредба 5 като
изкупуване на билки без позволителни документи, непредставяне на обобщена годишна
справка за изкупените билки и несъответствия на билкозоготвителните пунктове с
нормативната уредба.
За непредставяне на годишна справка за из купените, обработени и реализирани
количества билки, както и за складовите наличности са санкционирани и още

8

организатори на пунктове за билки.
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Направени са 32 проверки във връзка с осъществяване на контрол върху
находищата на лечебни растения, поставен и под специален режим на опазване и ползване,
съгласно ежегодната Заповед на Министъра на околната сре да и водите. На територията на
област Силистра култивирано се отглеждат: лечебна ружа ( Althaea officinalis), маточина
(Melissa officinalis), бяла лупина (Lupinus albus ), нахут ( Cicer sp.), пирински чай (Sideritis
scardica), ехинация (Echinacea), жълт мак (Glaucium flavum) и др.
Анализът показва, че на територията на РИОСВ - Русе най-често събираните и
изкупуваните билки са: коприва - лист, стрък и корен, листа бръшлян, листа и стрък
култивиран градински чай, стрък полски хвощ, цвят липа, цвят черен бъз, стрък и листа
маточина, листа слез, овчарска торбичка, глог -цвят и плод, бял равнец, жълт кантарион,
плод шипка, репей лист, врабчови чревца, мащерка, коре н чер оман и др.
През 2008 г. е отпусната квота за събиране на билки под специален режим от
естествените им находища на фирма „Тракия Експорт” ООД, гр. София, събиране и
ползване на цвят от червен божур. По данни от Държавните горски и ловни стопанства и
общини фирмата не е извършила билкосъбиране за реализацията на отпуснатата квота.
В сравнение с предходните години се наблюдава тенденция към намаляване на
нарушенията в регистрираните билкозаготвителни пунктове. Броят на същите е
относително постоянен - 143 през 2007 г. и 144 през 2008 г. Ежегодно се закриват пунктове
и се регистрират нови.
За ограничаване и/или недопускане на търговия с маломерни екземпляри от видовете
лозов охлюв и градински охлюв, както и търговия извън разрешения период за събиране и
изкупуване е разпространено прессъобщение в медиите и са извършени 3 проверки.

Във връзка със заболяването инфлуенца (грип) по птиците РИОСВ - Русе продължава
извършването на контролни проверки в защитените територии и влажните зони, вкл. и на
територията на Поддържан резерват „Сребърна”. Експерти и специалисти от отдел
„Биологично разнообразие, защитени
територии и генетично модифицирани
организми”,

извършват

ежедневен

мониторинг, резултатите от който се
изпращат

в

МОСВ

(Дирекция

„КРИОСВ”).

52

В изпълнение на Закона за биологичното разнообразие, в РИОСВ – Русе постъпва
информация за намерени от граждани в безпомощно състояние на екземпляри от защитени
видове, включени в Приложение № 3 от същия закон. Извършени са 46 проверки. 16 броя
бедстващи и болни животни са изпратени за отглеждане и лечение в Център за
рехабилитация и размножаване на редки видове на Сдружение с нестопанска цел „Зелени
Балкани” – Стара Загора.
В резултат на добрата разяснителна работа, с цел популяризиране на забранителния и
разрешителния режим за защитени видове на територията на цялата страна, съгласно
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), гражданите изпълняват законовото изискване
да уведомяват екоинспекцията при намерени мъртви или в безпомощно състояние
екземпляри.
През 2008 г. са издадени 132 карти за екземпляри по чл. 70 от ЗБР и Регламент 338/97
на Съвета за защитата на видове от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с
тях. Във връзка с осъществяване на контрол върху вътрешната търговията с тези видове са
извършени 39 проверки на зоомагазини и физически лица, размножаващи и отглеждащи на
затворено екземпляри от тях. Съставени са

4 акта, издадени са 4 наказателни

постановления и са конфискувани в полза на държавата 1 бр. папагал от вида синьо -жълт
макао и 1 екземпляр от вида зелена маймуна, суха кожа от видра ( Lutra lutra)- предмет
на нарушението.
Извършени са две проверки във връзка с чл. 38 от Закона за биологичното
разнообразие за наличие на препарати от животински видове, включени в Приложенията на
същия закон. Едната от проверките е по сигнал, подаден от МОСВ за наличие на
лаборатория за препариране на животни в гр. Разград. Установено беше, че сигналът е
основателен, за което е съставен акт за у становяване на административно нарушение.
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Редки птици и растения, срещащи се на територията на Регионална инспекция
по околната среда и водите – Русе

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)
Тя е птица от семейство Пеликанови.
Възрастният къдроглав пеликан се отличава от
малко по-дребния розов пеликан по белия си цвят
на долната част на първостепенните махови пера
(при розовия пеликан те са черни), а отблизо по
снежнобелия цвят на оперението (при розовия
пеликан то е с розов оттенък) и покритата с пера зона около окото. Къдроглавите п еликани
са едни от най-едрите птици в България - дължината на тялото им е 160 - 180 сантиметра, а
размахът на крилете е с удивителния размер от 270 -330 сантиметра.
Северната граница на разпространение на къдроглавия пеликан в миналото е
достигала Унгария, а по време на бронзовата епоха - Англия. През последните години
числеността на този вид непрекъснато намалява поради отводняването на блатата и
преследването му от човека. Преди пресушаването на Стралджанското блато за главата на
всеки пеликан се е давало парично възнаграждение. Колонии къдроглави пеликани е имало
и в Беленските блата, Мандренското езеро и при устието на Огоста.
Сега единствената наша колония се намира в Поддържан резерват „Сребърна”,
където всяка година отглежда т поколение от 60 до 100 д войки.
Между 400 и 600 птици нощуват в резервата „Атанасовско езеро” и ежедневно
прелитат над Бургас, за да се хранят и почиват във Вая и Мандра.
Освен в езерото Сребърна, като място за гнездене на територията на РИОСВ – Русе,
важни места за намиране на храна и почивка за екземпляри от вида са:


Река Дунав;



Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец” – с. Малък Преславец,
община Главиница;



Защитена местност „Калимок - Бръшлен”;



Рибарници „Мечка”.
Освен в България пеликани в Европа гнездят още с амо на 3 места - по Волга,

делтата на Дунав и в Гърция.
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Пеликаните обитават крайбрежията на големи водни басейни, богати на риба, като
повечето се срещат край реки и езера.
Птиците се хранят с риба, която няма значение за промишления риболов. Г незди
единично или в малки самостоятелни или смесени колонии с розови пеликани. Снася от 2
до 5 бели яйца. По данни на IUCN общата численост на вида в целия свят не надвишава
1500 двойки. В Русия гнездят около 500 двойки.
Природозащитен статут: Червен списък на световнозастрашените видове (IUCN
Red List) - Уязвим (Vulnerable VU). У нас къдроглавият пеликан е защитен вид, включен в
Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие и Червена книга на България .

Египетски лешояд (Neophron percnopterus)
Тя е дневна граблива птица. Храни се предимно с мърша, но понякога улавя дребни
животни като жаби, охлюви и всякакъв вид яйца. Яде също костенурки и яйца от едри
птици, като щрауса. Когато открие костенурка я вдига на голяма височина и я пуска за да
сесчупичеру п
к ата й
̀

, същото прави и с по-едрите кости. По земята ходи много уверено,

подобно на кокошоподобните.
Разпространена е в Европа (включително България), Африка и Азия. Обитава степи,
полупустини, пустини, скалисти райони (подходящи за гнездата му) и всякакъв тип
равнини. Понякога се наблюдава в близост до сметища.
Египетският лешояд има изключително обширен ареал от около 19 200 000 км 2,
обхващащ Южна Европа, Северна и Центра лна Африка и цяла Югозападна Азия – Кавказ,
северна Индия, Пакистан и Мала Азия. Има изолирани находища на Кейп Верде и
Канарските острови, Ангола и Намибия. Птиците, които обитават най -северните части на
ареала са прелетни. Мигрират поединично, в малки гр упи или цели семейства. Световната
популация на вида се оценява на 20 000 – 49 999 индивида, докато в Европа гнездят около
3500 – 5600 двойки, основно в Испания и Турция. През периода 1970 -1990 европейската
популация бележи значителен спад, който продължав а и понастоящем. За последните три
поколения числеността на египетските лешояди в Европа е спаднала с повече от 50 %.
Заради тази изключително тревожна тенденция, видът наскоро бе прекатегоризиран като
застрашен.
Числеността на двойките в България към 2008 г. се оценява на около 47. Като на
територията на РИОСВ – Русе вида се среща като гнездящ в Природен парк „Русенски

55

Лом” и Защитена зона „Ломовете” по Директивата за хабитатите, с численост между 3 и 9
двойки.
Темпът на намаление на египетския лешояд в България е много висок и предвижда
изчезването му скоро. Необходими са спешни мерки за намаляване и спиране тенденцията
на изчезване на вида от България. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)
прави всичко възможно за осигуряване на необходимата подкрепа на държавата и привличане на международна подкрепа за спасяването на египетския лешояд. Стартирането на
дейностите, заложени в приетия от МОСВ План за дейс твие за опазване на египетския лешояд (2009 - 2018 г.), е решаващ за бъдещото запазване на този емблематичен за българската орнитофауна вид. Необходимо е и да се замислим: щом имунната система на едни от
най-издръжливите птици в България страда от некачествената храна (тежки метали, антибиотици и др.).

Природозащитен статут: Червен списък на застрашените видове ( IUCN Red list) Застрашен (Endangered EN). У нас египедският лешояд е защитен вид, включен в
Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие и Червена книга на България .
Египетският лешояд е едно от няколкото животни използващи инструменти, което е
признак за високата му интелигентност. Когато открие яйце от щраус, той хваща с човката
си камък и го засилва рязко пускайки го върху черупката на яйцето. Това е възможно
физически, защото за разлика от повечето видове лешояди има къс и здрав врат.

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)
Малкият корморан наречен още малка дяволица, или карабатак е една от най редките и застрашени от изчезване водолюбиви птици. Обитава блата, езера, реки, заливни
гори, канали и други. Оперението му е чернокафяво, като двата пола са практически
незабележими. През размножителния период в оперението му се появяват малки бели
петънца.
Малкият корморан населява крайбрежията на Азовско, Аралско и Каспийско море, Мала
Азия и Близкия Изток.
Храната му се състои от дребни рибки, по -рядко от ракообразни, пиявици, водни
плъхове. Трябва да се знае, че малкият корморан се храни с дребна „плевелна риба” и не
може да нанася щети на по -едри видове и екземпляри. Що се отнася до развъдните
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рибовъдни стопанства, те могат да бъдат покрити със специални м режи, които
предотвратяват достъпът на корморани и на други рибоядни птици до зарибителния
материал.
На територията на РИОСВ – Русе вида гнезди в Поддържан резерват „Сребърна”
(около 250 - 300 двойки) и защитена местност „Калимок - Бръшлен”. Важни места за
намиране на храна и почивка за екземпляри от вида са:


Река Дунав;



Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец” – с. Малък Преславец,
община Главиница;



Защитена местност „Калимок-Бръшлен”;



Рибарници „Мечка”.
Птиците се концентрират да нощуват на едни същи места всяка нощ – това са т.нар.

нощувки, които представляват дървета в коритата на реките. Сигурността на тези места и
спокойствието на птиците е от голямо значение за тяхното оцеляване.

Често

безпокойството или стрелбата на бракониери прогонват малките корморани от нощувките.
В търсене на ново подходящо място, птиците губят много енергия и често загиват от
изтощение. Поради незнание или преднамерено много птици се отстрелват от бракониери
(особено в районите на рибовъдните стопанства, където птиците понякога се хранят).
Унищожаването на естествените крайречни гори и местообитания е друга голяма заплаха
за съществуването на вида. По време на зимния период близо 20 % от европейската
популация

на

вида

зимува в нашата

страна.

Природозащитен статут: Червен списък на застрашените видове (IUCN Red list) –
Широко разпространен (Least Consern LC). У нас малкия корморан е защитен вид, вклю чен
в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие и Червена книга на България .

Кримска какула (Salvia scabiosifolia)
Кримската какула (степен конски босилек) се среща и на полуостров Крим, откъдето
е произлязло и нейното име. На територията на България, това е единственото в страната
находище на защитения растителен вид Кримска какула ( Salvia scabiosifolia), което е
открито през 1970 г. Местността се отличава с уникален ландшафт, включващ характерни
варовикови форми с хазмофитна растителност и типични крайречни растителни
съобщества, в землището на с. Полско Косово, община: Бяла, област Русе. Намерената
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популация

има

растенията

образуват

неравномерно

туфи

разпространение,
и

са

пръснати

сред останалите компоненти на

съобщество на
изпъкналите

ограничено

Amygdalus

части

на

nana

г орната

L.

Тя заема

по-стръмна

и

ерозирана част на склона.
За опазване на екземплярите от защитения ви д е
обявена със Заповед No РД-91 от 16.02.2006 г. на
Министъра на околната среда и водите - защитена
местност „Естествено находище на кримска какула”.
В момента състоянието на популацията е добро.
Природозащитен статус : Описана е в Червената книга на България със статут: Рядък вид.
Включена е в приложения № 2 и № 3 на Закона за биологичното разнообразие, както и в
Европейския списък на редките, застрашени и ендемичн и растения с категория-рядък.
Ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii)
Ковачевият зановец е единственият български ендемит из Поломието. Неговият световен
ареал обхваща само северната част от Дунавската равнина на запад от гр. Русе. Най -многочислените
и добре запазени находища на Ковачевия зановец се намират в северната част от водосбора на река
Русенски Лом. Ковачевият зановец е описан за науката от чешкия ботаник Йозеф Веленовски по
хербарни материали от Никополско, изпратени му от известния българки естественик Васил
Ковачев в началото на XX век.
Ковачевият зановец обитава тревисти и храсталачни места върху черноземи,
излужени черноземи, сиви и кафяви горски почви, низините и предплани ните до към 500
метра надморска височина. Р асте на групи. Видът е установен в две находища във
водосбора на река Бели Лом. Едното находище е в местността Обретенка. Другото е на
изток от село Нисово, в съобщество на белизмата и садината. Находищата са подложени на
антропогенно въздействие, където видът е уязвим от утъпква не и изпасване. Необходимите
мерки за опазването на вида се свеждат до забрана на пашата в местността Обретенка и в
част от ливадите на изток от село Нисово.
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Природозащитен статус : Български ендемит, включен в Червената книга на
България (том 1) с категор ия рядък и в европейския списък на редките, застрашени и
ендемични растения с категория уязвим.

Емили – поповото прозорче - (Potentilla emili-popii)
Водосборът на река Русенски Лом се явява най - югозападната част от ареала на
вида, включващ Добруджанскат а област (в България и Румъния). Видът е разпространен
нарядко из водосбора на Русенски Лом и влиза в състава на сухите тревисти и скални
местообитания. Заема ивицата, заключена между агроценозите и ръба на скалния венец ,
като част от формациите на келявия габър и драката, с ограничено разпространение в
Североизточна България и Северното Черноморие.
Природозащитен статус : Балкански ендемит, включен в Червената книга на
България (том 1) с категория рядък вид. Рядък вид, включен в европейския списък на
редките, застрашени и ендемични растения.

Диекианов лопен (Verbascum dieckianum Borb.et Deg)
Ареалът на този вид включва няколко находища в Северна България. На Балканския
полуостров се среща още в Югославия и Гърция.
В последните десетилетия единственото потв ърдено находище на вида у нас е във водсбора
на река Русенски Лом (Червена книга на България, том 1). По литературни данни видът се
посочваше единствено за местността Обретенка (Паркоустройствен проект на НП
„Русенски Лом” – 1989 г.). При проучването, обач е беше установено едно по -широко
разпространение на вида във водосбора на река Русенски Лом. Находищата са
съсредоточени предимно във водосбора на река Бели Лом. Видът бе установен и на
няколко места във водсбора на река Черни Лом. Той влиза в състава на с ухите тревисти
съобщества от степен тип с доминиране на Chrysopogon grillus Trin. и Dischantium
ischaemum Roberty. Диекиановият лопен е уязвим единствено от утъпкване при пашата на
домашни животни. Такава опасност съществува в местността Обретенка.
Природозащитен статус: Включен в Червената книга на България (том 1) с
категория застрашен вид.
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Обикновено блатно кокиче (Leucojum aestivum L.)
Разпространено е из лонгозни гори, периодично заблатяващи се ливади и крайречни
тераси по поречията на рекит е Дунав, Тунджа, Марица, Камчия, Дяволска и др.
Многогодишно луковично растение, високо 65 см. Цъфти с бели цветове през месеците
април - май. Цветовете излъчват силна приятна миризма. Съдържа алкалоида
„галантамин”, от който се произвежд ат различни лекарствени препарати.
Природозащитен стаус: Видът не е защитен от Закона за биологичното
разнообразие, но е под специален режим на ползване съгласно заповед на министъра на
околната среда и водите. Включен е в Червената книга на България – (том 1) - с категория
„застрашен”.

Горска съсънка (Anemone sylvestris L.)
Многогодишно тревисто растение с височина от 15 до 30 см. Горската съсънка цъфти с
бели цветове, през април и май и плодоноси през юни и юли.
Разпространена е в Северното Черноморско крайбрежие, Североизточна България,
Дунавска равнина, Предбалкана и др. Географският ареал обхваща Европа, Югозападна
Азия, Кавказ, Централна Азия и Сибир. Горската съсънка предпочита тревисти и
каменливи терени, разредени храсталаци и покрайнините на горски култури. Особено
застрашаващи фактори за нейното оцеляване са брането за букети и пашата на добитък.
Съсънката е медоносно растение, листата й са богати на биологично активни вещества. Тя
е ценен изходен материал за култивиране на декоративни фо рми.
На територията на област Русе видът е установен на няколко места в долините на Бели
Лом (западно от село Писанец, местност Кривица), Мали Лом (местностите Генова поляна
и Сандъците) и др. Находищата влизат в състава на асоциациите на келявия габър,

в

долината на река Черни Лом, едното в близост до пещерата Орлова чука, а другото между
селата Табачка и Червен на левия бряг в малко странично долче срещу местността Дъртата
кория.
Природозащитен статус: Включен в Червената книга на България (том 1) с
категория застрашен вид.
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Пролетно (иберийско) ботурче (Cyclamen coum)
Многогодишно тревисто растение, при което листата се появяват преди и по време на
цъфтежа. Листната петура е с бъбрековидна или закръглена форма, вълновидно нагъната.
Цъфтежът е през февруари – април, а плодоносенето – през април и май. Размножава се
вегетативно с дъщерни грудки и със семена. Най -голяма опасност за съхраняването на
пролетното ботурче са недобросъвестните туристи, които унищожават значителни
количества от красивите цвет ове. Необходимо е повишаването на екологичната култура
сред населението за опазване на този безценен дар на природата.

Най-многочислени популации са формирани под
склопа на горите от мизийски бук, обикновен
габър, келяв габър и липа. Пролетното ботурче е
рядък вид многогодишно тревисто растение с
грудково

коренище,

който

е

включен

в

приложенията на Конвенцията по международна
търговия със застрашени видове от дивата фауна и
флора (CITES) . Среща се в смесените дъбови гори
и храсталаци на сенчести места п о Южното Черноморско крайбрежие, Странджа,
североизточна България. Най -голямото находище на пролетна циклама на територията на
РИОСВ - Русе се намира в в липово - церова гора в землището на с. Осенец, област
Разград.
С цел опазване на находище на рядък з а страната ни вид пролетно (иберийско)
ботурче, територията е обявена за защитена местност „Находище на пролетно ботурче”,
съгласно Заповед № 879 от 25.11.1980 г. на Председателя на Комитета за опазване на
природната среда и прекатегоризирана в защитена м естност със Заповед № РД -1202 от
24.09.2003 г. на Министъра на околната среда и водите.
Природозащитен статус : Видът е защитен, включен е в Приложени e № 3 на Закона за
биологичното разнообразие и Приложение № 2 на Вашингтонската конвенция за Търговия
със застрашени видове от дивата флора и фауна ( CITES). Пролетното ботурче е включено в
Червената книга на България с категория - рядък вид.
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Любопитни новини
През 2008 г. експерти на РИОСВ - Русе задържаха зелена маймуна ( Chlorocebus aciops)
и синьо-жълт (златист) папагал Ара

( Ara Ararauna) от зоомагазин в град Русе. При

извършена проверка, собственикът не е представил документ за произход. В контретния
случай това могат да бъдат копие за разрешително за внос, сертификат за внос, фактура за
покупка, декларация за дарение, копие за регистрация на дейност (ако развъжда животни)
или регистрационна карта.
Животните са

защитени от Закона за биологичното разнообразие и от

Вашингтонската конвенция за контролирана търговия на редки видове от дивата флора и
фауна (CITES). В момента екземплярите са настанени в „Зоопарк – спасителен център”Варна, съгласно изискванията на закона.

Ново естествено находище на пролетен горицвет (Adonis vernalis) бе констатирано в
землището на с. Горицвет (област Разград). Про верката е извършена по подадена
информация на еколога на община Лозница и служител на Държавно лесничейство –
„Разград“.
Пролетният горицвет е растение, включено в списъка на министъра на околната
среда и водите за опазване и ползване и за него има абсол ютна забрана за събиране от
естествените му находища.
Плътността на новото находище не е голяма - от 5 до 10-12 бр. на кв. м. Населената
площ е около 30 дка. Заснети са граничните точки на находището със специално
устройство, за да се определи положени ето му. Растенията са разположени на естествени
поляни и открити места в горски фонд, населен предимно от благун, цер, акация и др.
храсти- глог и дрян.
На лесничейството са дадени предписания да не се допуска събиране на растения от
естественото находище и да се предприемат мерки за обявяване на находището за защитена
територия.

Експерт на РИОСВ - Русе участва в поредица от работни срещи на тема „Изготвяне
на план за действие за вълка (Canis lupus) в България”, с участието на представители на
дирекциите на НП „Пирин”, НП „Рила”, БАН, Зоопарк – София, РДГ-та, ДЛС – ва, ДАГ,
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РИОСВ – Велико Търново, Враца и Благоевград. Срещата се организира от Сдружение за
дива природа „Балкани” със съдействието на г -н Алистър Бат консултант към IUCN.
На работната среща бяха представени актуални данни относно състоянието на вълка
в България и неговата численост . Присъстващите страни отново се обединиха около тезата,
че популацията на вълка в България е в отлично състояние, стабилна (2562 екземпляра по
данни от ДАГ, но реално около 1500 -1700 екземпляра) и безспорно се нуждае от
регулиране на числеността. Проведена беше дискусия на темата: Ползи и загуби от
поддържане на висока численост на популацията на вълка в България.
В резултат от срещите са набелязани конкретни ме рки, които да залегнат в Плана за
действие, част от които са:


Да се избере единна методика за мониторинг на вълка, която да се прилага от
всички заинтересовани страни;



Да се въведе период в годината, в който ловът на вълк ще бъде забранен (2 месеца:
април-май);



Да се разработи работещ механизъм за компенсиране на щетите , нанесени от вълка
на животновъдите;



В бъдещия План за управление да не фигурира и да не се определя с конкретна
цифра числеността на популацията на вида в България;



Да се разработят мерки , свеждащи до мининум риска от хибридизация
(кръстосването му с подивели скитащи кучета или умишлено кръстосване с други
подвидове) на вида;



Да се вземат тъканни проби (включително части от половите им органи) от
отстреляните екземпляри с цел извършване на г енетични изследвания и определяне
на репродуктивните възможности на вида;



Определението „Награда за отстрелян вълк”, използвано в момента при предаване
на отстрелян екземпляр на РДГ (при което се изплащат 100 лв .), да се замени с
„поощрение за предаване на генетичен материал за изследване”.
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ОТПАДЪЦИ

Информация и анализ за разработването, приемането от общинските съвети,
актуализирането на общинските програми за управление на отпадъци и общинските
наредби
Всичките 22 общини на контролираната от РИОСВ – Русе територия, имат утвърдени
програми по „Управление на дейностите с отпадъци” ( УДО). През 2008 г. бяха актуализирани
общинските програми по опазване на околната среда (О ОС), в това число и програмите по
„УДО”, на общините Главиница, Ситово, Алфатар, Кайнарджа, Силистра, Самуил, Исперих,
Ветово и Русе.
Изготвени са общински наредби от общините, регламентиращи управлението на
битовите и строителните отпадъци на техните територии, в които се отразяват
изискванията на нормативната база по отпадъците. Вси чки общини на територията,
контролирана от РИОСВ – Русе изготвиха общински програми за управление на
дейностите по отпадъците, които са

приети от съответните общински съвети и са

ръководен документ при реализиране на комплекса от мероприятия по управление на
отпадъците на общинско ниво.
Битови отпадъци
За периода 2001 – 2008 г. населението, обхванато от системата за организирано
сметосъбиране, достигна приблизително 83 %.
Фирмите, извършващи дейности по сметосъбиране и сметоизвозване са получили
съответните регистрационни документи от РИОСВ – Русе за извършване на дейностите си.
Девет от контролираните от РИОСВ – Русе общини са разработили проекти за
разполагане и закупуване на контейнери и техника за събиране и транспортиране на битови
отпадъци за финансиране, под формата на кредит от Предприятието за управление
дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) . Това са общините Алфатар,
Кайнарджа, Завет, Самиул, Дулово, Силистра, Исперих, Кубрат и Бяла.
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Утвърден бе от Европейската комисия проект за из граждане на 6 регионални депа за
обезвреждане на битови отпадъци на обща стойност 60 млн. евро, като 75 % от средствата
са осигурени по линия на предприсъединителните фондове на ЕС – програма ИСПА. Две
от тези шест регионални депа се намират на територията .
Първото е разположено в гр. Русе и ще обслужва община Русе съвместно с общини
Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Депото приема битови, строителни,
производствени и опасни отпадъци. Обектът бе

въведе в експлоатация през месец

декември 2005 г. През 2008 г. депото приемаше отпадъци само от общините Иваново,
Сливо поле и Русе. Предстои въвеждането на системи за организирано сметосъбиране и в
останалите общини и транспортиране на техните отпадъци до депото за обезвреждане.
Второто е разположено в гр. Силистра и ще обслужва община Силистра съвместно с
общините Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница. Депото приема битови,
строителни и производствени отпадъци. През месец септември 2006 г. депото беше
въведено в редовна експлоатация. През 2008 г. депото приемаше отпадъци от общини
Силистра и Алфатар.
През 2007 г. завърши изграждането на регионално депо за битови, строителни и
производствени отпадъци на гр. Разград. 2008 г. депото получи комплексно разрешително
от Министерството на околната серда и водите. Предстои въвеждането му в редовна
експлоатация през 2009 година. Депото ще обслужва община Разград съвместно с
общините Цар Калоян, Самуил Завет, Кубрат, Исперих и Лозница.
Извършени са предварителни проучвания на площадка за разполагане на
Регионално депо – Бяла (Борово), което ще обслужва община Борово , съвместно с
общините Бяла, Ценово, Две могили, Опака и Полски тръмбеш.
На територията на РИОСВ - Русе през 2008 г. са закрити депата на „Дунарит” АД –
за производствени отпадъци и на селата Черве на вода, Долно Абланово и Тетово от
община Русе.
Във всички населени места, с изключение на общините Русе, Сливо поле, Иваново,
Силистра и Алфатар битовите отпадъци се депонират в депа със срок на експлоатация,
който предстои да изтече в следващата година . За целта всяка една от общините е взела
мерки за решаване на проблема като е представила в РИОСВ - Русе планове за привеждане
на депата и прекратяване на експлоатацията им, в съответствие с нормативните екологични
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изисквания. Плановете са у твърдени от РИОСВ - Русе и предстои реализирането им в
сроковете, залегнали в тях.
За всички общински и селски сметища има разработени планове за привеждането им
в съответствие с нормативните екологични изисквания. Предстои закриването им съгласно
изискванията на Наредба № 8 ДВ бр. 83/2004 г.

Община
РИОСВ-Русе
1. Русе
2. Сливо поле
3. Борово
4. Две могили
5. Иваново
6. Ценово
7. Бяла
8. Вятово
9. Кубрат
10. Исперих
11. Завет
12. Цар Калоян
13. Силистра
14. Тутракан
15.Ситово
16. Главиница
17. Дулово
18. Алфатар
19. Кайнарджа
20. Разград
21. Лозница
22. Самуил

Изпълнено от 01.01.08 година до 31.12. 08 година
брой
Площ, дка Стойност лв.
70
140
80 500
10

20

11 500

10

20

11 500

10
10

20
20

11 500
11 500

10
10
10

20
20
20

11 500
11 500
11 500

Приложение І : Информация за закритите нерегламентирани сметища, разположени на
територията на РИОСВ – Русе за периода от 01.01.08 до 31. 12.2008 година
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За пет фирмени депа за производствени отпадъци и едно депо з а опасни отпадъци
има разработени планове за привеждането им в съответствие с нормативните екологични
изисквания.

Строителни отпадъци
През периода 2001 – 2008 г. на територията на РИОСВ – Русе са закрити около 766
броя нерегламентирани сметища.
Закритите нерегламентирани сметища на територията на РИОСВ -Русе за 2008
година, в които преобладаващи са битовите и строителни отпадъци, са в съответствие с
екологичните изисквания.

Община
РИОСВ-Русе
1. Русе
2.Сливо поле
3. Борово
4. Две могили
5. Иваново
6. Ценово
7.Бяла
8. Вятово
9. Кубрат
10. Исперих
11. Завет
12. Цар Калоян
13. Силистра
14. Тутракан
15. Ситово
16. Главиница
17. Дулово
18. Алфатар
19. Кайнарджа
20.Разград
21. Лозница
22. Самуил

брой
117
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6

План за 2009 година
Площ, дка
Стойност лв
314
314 000
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
12 000
12 000
12 000
12 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
12 000
12 000
12 000
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До момента на територията на РИОСВ -Русе все още няма разработен и одобрен
проект за рециклиране на строителни отпадъци.
Единственият проект за оползотворяване на собствени отпадъци от производство на
строителни материали (тухли) е на „Комфорт” ООД – гр. Варна. Бракуваните тухлени
парчета се използват за рекултивация на терен от кариера – с. Трапище, община Лозница.
В РИОСВ – Русе за 2008 година бяха утвърдени и 137 фирмени програми по „УДО”
в съответствие с изискванията н а действащото в момента в Република България
екологично законодателство – член 30, алинея 2, от Закона за управление на отпадъците –
ЗУО (ДВ бр. 86/2003г.). В срок до 31.03 ежегодно всички фирми, притежаващи програми
по „УДО” внасят отчети за изпълнението им.

Производствени и опасни отпад ъци
На територията, контролирана от РИОСВ - Русе до момента не са възниквали
проблеми с третирането на производствените отпадъци.
Нерешени проблеми на територията на РИОСВ -Русе възникват във връзка с
оползотворяването /обезвреждането/ на някои видове опасни отпадъци. Проблемът е
нерешен за територията на цялата страна.
По отношение на болничните отпадъци, инсенераторите на болниците в Русе,
Разград, Силистра, Исперих и Дулово имат издадени от РИОСВ – Русе разрешения за
извършване на дейности по обезвреждането им валидни до края на 2006 година. От
началото на 2007 година всички лечебни заведения са сключили договори за
транспортиране и предаване на опасните си отпадъци за обезвреждане в инсталации,
отговарящи на нормат ивните екологични изисквания. През 2008 година бяха въведени в
експлоатация автоклави за обезвреждане на опасни болнични отпадъци в МБАЛ

–

Силистра и МБАЛ – Русе.
С въвеждането в експлоатация на Регионално депо – гр. Русе, което има изградени
две клетки за опасни отпадъци, община Русе намери решение за проблема с негодните
пестициди и тяхното крайно обезвреждане.
Отпадните луминесцентни лампи на територията на община Русе, които се
съхраняваха временно в „Електроразпределение – клон Русе”, както и от ост аналите
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общини в региона се предават за преработка ежегодно на „Балбок инженеринг” АД София.

Проблеми и ограничения
Основните проблеми, свързани с третирането на отпадъци в региона могат да бъдат
обобщени както следва:
 Отделяните разходи за управлени е на отпадъците на всички нива са недостатъчни,
а инвестициите свързани с управлението на отпадъците – ограничени;
 Прилагането на приоритетите за управление на отпадъците , съгласно ЗУО ще бъде
затруднено, ако не се въведат изисквания за намаляване на отп адъците, постъпващи за
депониране, изпълнението на програмите за разделно събиране на отп адъците или
увеличение на таксата за депониране;
 Все още експертите констатират неконтролирано изхвърляне на отпадъците и
появата нерегламентирани сметища в и извън населените места;
 Използваната сметосъбираща техника и контейнерния парк

на места са

амортизирани в значителна степен;
 Обществото не е достатъчно информирано за рисковете за околната среда, в
резултат на неправилно третиране на отпадъцит е.

Опасни химични вещества и управление на риска
Основната цел на контролната дейност на експертите от направление „Опасни
химични вещества” е да ограничава и предотвратява риска за човека и околната среда от
въздействието на всички химични вещества, класифицир ани, като опасни по смисъла на
екологичното законодателство, които се съхраняват, произвеждат и употребяват на
територията на РИОСВ - Русе.
Контролът върху химичните вещества се осъществява на база следните нормативни
актове:


Закон за опазване на околната среда;



Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и
ограничаване на последствията от тях ;



Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати ;
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Наредба за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и
препарати;



Наредба за изискванията за реда и начина за инвентариация на оборудване,
съдържащо полихлорирани бифенили, маркиране и почистането му, както и за
третирането на отпадъци, съдържащи поли хлорирани бифенили ;

Контролът на фирмите, които произвеждат, съхраняват и/или употребяват опасни
химични вещества и препарати през 2008 г. се упражняваше чрез извършване на проверки
на

информационните листи за безопасност и условията за съхранение на химичните

вещества и препарати, изпълнение на условията на издадените Комплексни разрешителни
на предприятията, както и на тези в издадените разрешителни за предотвратяване на
големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях,
съгласно чл.104 от ЗООС . Извършени бяха проверки на фирмите, които са декларирали
оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили .
Влезният в сила Регламент №1907/2006 г.,

относно регистрацията, оценката,

разрешаването и ограничаването на химични вещества и препарати ( REACH) на 1 юни
2007 г. замести голям брой европейски директиви и регламенти, създавайки единна
система за управление на химикалите. Целта му е да осигури високо ниво на защита на
човешкото здраве и на околната среда от употребата на химични вещества, д а гарантира
свободното движение на вещества на европейския пазар, да подтикне лицата, които пускат
на пазара химични вещества (вносители и производители) да подходят отговорно към
управление на рискове те, свързани с техните употреби, д а насърчи употребата на
алтернативни методи за оценка на опасните свойства на веществата и д а поощри
иновациите и конкурентноспособността на европейската химическа индустрия.
През 2008 г. 41 фирми от Русе, Силистра, Разград и Исперих са направли предварителна
регистрация по REACH. Тя започна в началото на месе ц юни и приключи в края на
ноември месец м.г. Всеки производител/вносител, който произвежда или внася химични
вещества в количества равни или по -големи от 1 тон на година е длъжен да извърши
предварителна регистрация. Следващата стъпка е да се направи с ъщинската регистрация, в
зависимост от количествата на химическите вещества .
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ШУМ

Шумът е от един основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен
дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го
условия. Произходът на шума се определя от видовете дейности, при които е генериран. В
зависимост от характера (постоянен, периодично повтарящ се, прекъснат), честотния
спектър, интензивността и продължителността на експозиция на шума, въздействието му е
по-малко или повече вредно.
Основният аспект на вредното въздействие на шума е свързан с влиянието му върху
човешкия организъм. Високите шумови нива влияят не само върху слуховия апарат на
човека, но и върху психическото и нервното състояние, имунната система и др. Шумъ т
представлява комплекс от различни по честота, сила, периодичност и др. фактори
трептения. Той може да е причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния
транспорт, както и от промишлени инсталации и съоръжения. Шумът може да бъде
разделен по вид трептения (непрекъснат, импулсен, смесен) и според честотната
характеристика (нискочестотен, средночестотен, свръхчестотен).
През 2008 г. съгласно утвърденият и съгласуван с МОСВ и РЛ план, експертите от
направление „Контрол на атмосферия въздух ” са извършили 7 контролни измервания.
Допълнително, по сигнали на граждани са направени 2 измервания за шумово натоварване.
Контролираните обекти са ПЧКФ „Арда Русе” ООД - гр. Русе, „Спарки” АД - гр.
Русе, „Евродом” ЕООД - гр. Русе – Площадки № 1 и № 2, „Хан Аспарух” АД - гр.
Исперих и „Оргахим” АД – източна площадка. Дадени са 7 предписания. Не са
констатирани отклонения от нормативните изисквания (Приложение 2 към Наредба 6/2006
г.) с изключение на ПЧКФ „Арда Русе”. Срещу дружеството са предприети съо тветните
административно – наказателни мерки.
По сигнали на граждани са извършени 2 допълнителни контролни проверки и
измервания в „Унимедия” ООД - гр. Русе и „Гъбозавод с. Красен” АД – с. Красен.
Сигналите са били основателни. Дадени са предписания, коит о са били изпълнени.
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ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ И ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Изпълнение на екологични проекти на територията на РИОСВ – Русе,
финансирани от МОСВ – ПУДООС през 2008 г.

Област Русе – през 2008 година няма финансиране на проекти

№

1

Наименование на
проекта

2

Кредито
получател

Отп.
средства

Изп.

Заб.

Изпълнител

Стойност
в лв., с
вкл. ДДС
4

5

6

Кредито
получател

Отпуснати
средства

Изп.

Заб.

Изпълнител

Стойност в
лв., с вкл.
ДДС
4
334 848

5
334 848

6
Проектът е
приключил

500 000

500 000

Проектът е
приключил

45 000

45 000

Проектът е
приключил

3

Област Разград

№

1
1.

2.

3.

Наименование на
проекта

2
„Закупуване на
специализиран
сметоизвозващ автомобил
и съдове за твърди битови
отпадъци”
„Изграждане на
канализационна система в
с. Мъдрево, община
Кубрат – II ета, главен
клон от РШ 22 до РШ 32”
„Доставка на пластмасови
компостери за фамилно
компостиране и
реализация на проект „Минимизиране на
биоразградими битови
отпадъци в община
Лозница с въвеждането на

3
Договор №
6397/12.02.08 г.,
Изпълнител:
„Елпида 2003”
ООД – гр. Петрич
Договор №
6426/12.03.09 г.,
Изпълнител:
„Антора” ЕООД,
гр. Разград
Договор №
6506/25.04.09 г.,
Изпълнител:
„Тонус 21” ЕООД
- Шумен
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фамилно компостиране в
пластмасови компостери”

4.

„Оптимизиране на
системата за
сметосъбиране и
светоизвозване на ТБО на
територията на Цар
Калоян”

Договор № 6454
а/22.04.09 г.,
Изпълнител:
„Водстрой” АД и
ЕТ „Метал – Иван
Минчев –
Фондация Св.
Георги”

119 040

119 040

Проектът е
приключил

Кредито
получател

Отпуснати
средства

Изп.

Заб.

Изпълнител

Стойност в
лв., с вкл.
ДДС
4
31 812

5
31 812

6
Проектът е
приключил

680 941.11

544 752.8

Проектът е
приключил

395 864.32

364 654.1

Срокът е
удължен

1 500 000

652 844.7

Срок до
30.06.09 г.

Област Силистра

№

Наименование на
проекта

1
1.

2
„Събиране и обезвреждане
на негодните за употреба
пестициди на територията
на община Алфатар”

2.

„Изграждане на битова
канализация на град
Алфатар”

3.

„Изграждане на главни
клонове от
водопроводната мрежа на
Алфатар по ул. „Й.
Петров”, „Албена”,
„Добруджа”, „Дочо
Михайлов” и „Христо
Ботев”
„Изграждане на
канализационни клонове
по улиците „Зелен синур”
и „Венера” и част по

4.

3
Договор №
6401/15.02.08 г.,
Изпълнител:
„Балбок
инженеринг” АД София
Договор №
6545/23.07.08 г.,
Изпълнител:
„Одесосстрой” АД
– гр. Варна
Договор №
6546/23.07.08 г.,
Изпълнител:
„Одесосстрой” АД
– гр. Варна

Договор №
6547/23.07.08 г.,
Изпълнител:
„Водно
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5.

6.

7.

8.

9.

улиците „Добро поле”,
„Волга”, „Беласица”,
„Боровец”, „Люлин”,
„Герена”, „Руйна”, „Ново
Петрово” и „Лазурна” - с.
Калипетрово, общ.
Силистра”
„Подмяна на АЦ
водопровод по ул. „Ген.
Атила Зафиров”- с.
Зафирово, общ. Главиница
с ПЕВП тръби от
съществуваща ВШ до т.
91”
„Подмяна на АЦ
водопровод по ул. „Ген.
Атила Зафиров”- с.
Зафирово, общ. Главиница
с ПЕВП тръби от т. 1 до
съществуващата ВШ”
„Реконструкция на
водопровод в с.
Добротица в участъка на
входа на селото и
минаващ по ул.
„Добруджа”, „Божурите”
и „Айдемирска” до пътя
за с. Ирник
„Изграждане на водоем в
с. Суходол, общ.
Главиница”

„Изграждане на водоем в
с. Нисово, община
Главиница”

10. „Пречиствателна станция
за отпадни води в град
Главиница”

строителство” АД
– Силистра

Договор №
6613/05.09.08 г.,
Изпълнител:
„Водно
строителство” АД
– Силистра

494 453.14

353 643.2
1

Срокът е
удължен

Договор №
6614/05.09.08 г.,
Изпълнител:
„Водно
строителство” АД
– Силистра
Договор №
6612/05.09.08 г.,
Изпълнител:
„Водно
строителство” АД
– Силистра

645 561.55

524 478.9
6

Проектът е
приключил

300 000

300 000

Проектът е
приключил

Договор №
6691/03.09.08 г.,
Изпълнител:
„Благстрой”
ЕООД – Силистра
Договор №
6695/29.08.08 г.,
Изпълнител:
„Водно
строителство” АД
– Силистра
Договор №
6798/15.12.08 г.,
Изпълнител:
„МонолитстройЧорбаджийскиБайкушев” ООД,
Благоевград

166 690

166 240.5

Проектът е
приключил

196 235

196 235

Проектът е
приключил

1 058 906.2

-

Срокът е
15.04.09 г.
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ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ

В българското екологично законодателство широко е застъпена концепцията за
превантивен контрол по отношение на опазването на околната среда. Превантивният
контрол се осъществявя чрез процедурите по екологична оценка (ЕО) и оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС). С ЕО и ОВОС се цели интегриране на
предвижданията по отношение на околната среда в проц еса на развитие като цяло и
въвеждане принципът на устойчиво развитие.
ЕО се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване
от централни и териториални органи на изпълнителната вл аст, органи на местното
самоуправление и Народното събрание.
ОВОС се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и
технологии

съгласно приложения

1 и 2 на ЗООС. ОВОС и ЕО са инструменти за

превантивен контрол, подпомагащи вземането на крайно решение за одобряване или
отхвърляне съответно на инвестиционни предложения, планове и програми , като се
отчитат екологичните проблеми на най -ранен етап с цел предотвратяване и/или
ограничаване на потенциалните негативни въздействия въ рху околната среда.

Приемането на Директивата за

комплексно предотвратяване и контрол на

замърсяването - КПКЗ (IPPC - Itegrated Polution Prevention and Control) е логично продължение на
цялата политика на Европейския съюз по отношение на опазване на околната среда и се явява един
от основните инструменти за реализиране на принципите и политиката на Съюза по отношение на
околната среда.
В края на 2000 г. Министерството на околната среда и водите подготвя и внася в
Министерски съвет проект за нов Закон за околната среда, с който националното екологично
законодателство се хармонизира изцяло със законодателството по околна среда на ЕС и с
директивите за контрол на промишленото

замърсяване

и

управление

на

риска.

Целта на Директива 96/61/ЕС е да се постигне комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването (КПКЗ) в резултат от определени промишлени дейности. Директивата въвежда
мерки, насочени към предотвратяване или, където това е неприложимо, към намаляване на емисиите
във въздуха, водите и почвите, включително и мерките, засягащи управлението на отпадъците ,
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контрол на нивата на шума, така че отрицателното въздействие на инсталацията върху околната
среда да се сведе до минимум.
В съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) по време на екплоатацията
на инсталациите операторът трябва да осигур и изпълненито на всички възможни мерки за
предотвратяване на замърсяването чрез прилагане на най -добри налични техники (НДНТ).
Компетентният орган, издаващ разрешителното, трябва да бъде сигурен, че нормите за
допустими емисии и техническите мерки за тяхно то достигане в комплексните разрешителни се
основават на НДНТ.
Допълнителните разпоредби на ЗООС (§ 1, т.42) регламентират, че НДНТ се определят от
насоките на (ВАТ Reference Documents – BREF), изготвени от Европейското бюро за КПКЗ и
утвърдени от Европейската комисия за всеки промишлен сектор в обхвата на Приложение 1 на
Директивата за КПКЗ. Министърът на околната среда и водите одобрява методики за прилагане на
НДНТ, които напълно се основават и имат за цел улесняване използването на BREF – документите.
КПКЗ използва едно разрешително за контрол на емисиите във въздуха и водите,
управлението на отпадъците, шума и проблеми, свързани с конкретните съоръжения.
През 2008 г. с изменение и допълнение на ЗООС (създава се чл. 99 а) се дава възможност на
бизнеса при доказване на най-ранен етап чрез процедурата по ОВОС прилагането на НДНТ за
инсталациите, попадащи в Приложения 1 и 4 на ЗООС да бъде получено Разрешително за строеж
преди получаването на Комплексно разрешително.
На територията, контролирана от РИОСВ – Русе, към настоящия момент за 38
инсталации са издадени комплексни разрешителни. Преобладаващите дейности, включени
в Приложение 4 на ЗООС са:


Инсталации за интензивно животновъдство;



Химически инсталации за производство на: основни органични и основни
неорганични химически вещества;



Инсталации за производство на керамични продукти чрез изпичане;



Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на опасни отпадъци и др.

До края на месец декември на 2008 г. отдел „Превантивна дейност” извърши общо 30
контролни проверки във връзка със спазване изискванията на глави шеста и седма от
Закона за опазване на околната среда по подадени уведомления за инвестиционни
предложения, информации за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието
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върху околната среда, информации за преценяване на необходимостта от екологична
оценка, спазване на условията в издадените комплексни разрешителни на операторите,
контролирани от РИОСВ – Русе.
Съставен бе 1 акт за установяване на административно нарушение на възложител,
неспазил изискванията на глава шеста на ЗООС, т.е. РИОСВ - Русе не е уведомена на етап
прединвестиционно проучване за инвестиционното предложение, а на етап действащ обект.
В изпълнение на своите функции и с оглед постигане целта на превантивния
контрол, до края на месец декември 2008 година отдел „Превантивна дейност” подготви, а
Директора на РИОСВ - Русе издаде:


2462 становища по уведомления за инвестиционни предложения;



123 мотивирани решения по преценка на необходимостта от извършване на ОВОС,
от които 1 процедура беше прекратена поради не предоставяне на допълнителна
информация а 4 процедури завършиха с решение да се извърши ОВОС, които са
предимно за изземване на инертни материали от руслото на река Дунав;



29 мотивирани решения за преценяване на необход имостта от извършване на
екологична оценка, от които 1 процедура завърши с решение да се извърши ЕО –
„ПУП на база за водни спортове в местността „Пчелина - землище Разград”.
Като положителна тенденция може да се отбележи прилагането на най -добри

налични техники и технологии дори за инвестиционни предложения, които не могат да
бъдат отнесени към Приложение № 4 на ЗООС; търсенето на възможност за използване на
възобновяеми природни ресурси и оползотворяване на отпадъците и повишеното
екологично съзнание на възложителите.
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ДЕЙНОСТ НА „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” и
„ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”

Справка за дейността на „Административно обслужване” и предоставените
чрез него административни услуги през 2008 година
Административна услуга

Общ брой предоставени услуги

Изготвяне на становище за внос на
озоноразрушаващи вещества

0

Съгласуване на програми за мониторинг

0

Утвърждаване на план за управление на
разтворителите и схеми за намаляване на
летливите органични съединения (ЛОС)

19

Утвърдени планове за собствен мониторинг на
атмосферния въздух

10

Проверки на доклади за собствени измервания
на атмосферния въздух
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Изготвяне на стоновище за проект на
разрешително за заустване

0

Информационни карти за състоянието на
отпадъчните води

26

Изготвяне на становище за съгласуване на
Годишен експлоатационен проект за търсене
и/или проучване, добив и преработка на
подземни богатства

21

Съгласуване на програми за рекултивация на
нарушени терени

3

Регистрация на пунктове за изкупуване на
охлюви

3

Регистрация на книги за изкупените,
реализираните и налични количества билки по
чл. 31, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните
растения (ЗЛР)

30

Уведомление на пункт за билки

33
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Разпределение на квоти за изкупуване и
търговия с билки под огран ичителен режим на
фирми и физически лица
Регистрация на растителни и животински
видове по Вашингтонската конвенция за
регулирана търговия на редки видове от
дивата флора и фауна (CITES)

1

132

Издаване на регистрационен документ за
дейностите по събиране, транспортиране и
временно съхраняване на отпадъци по чл. 12,
ал. 4 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО)
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Издаване на разрешение за извършване на
дейности с отпадъци по ЗОУ

65

Издаване на удостоверение за търговска
дейност с отпадъци от черни и цветни метали
по чл. 55 от ЗУО

15

Утвърждаване на работни листи за
класификация на отпадъците

120

Издаване на решение за утвърждаване на
Програма за управление на дейностите по
отпадъците

137

Изготвяне на становище за внос на опасни
вещества

0

Заверка на отчетни книги за отп адъци

116

Проверки на годишни отчети за отпадъци

455

Преценка за необходимостта от извършване
на екологична оценка (ЕО)

29

Издаване на становище по проект на
комплексно разрешително

0

Издаване на становище по ЕО на планове и
програми

0

Решение за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС)

123

Уведомление за инвестиционно намерение до
РИОСВ

2263
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Изготвяне на становище относно финансиране
на проекти от ПУДООС

174

Предоставяне на достъп до информаци я за
околната среда

11

Информационна дейност за обществеността и участия в кампании

Дейността на информационния център в РИОСВ – Русе е насочена към
организиране на прояви, свързани с повишване информираността на населението,
въвличане на обществеността в процеса на вземане на решения, касаещи околната среда и
достъпът

до

информация,

гарантиран

от

Орхуската

конвенция

и

българското

законодателство.
Открити уроци и срещи с бенефициенти и партньори на РИОСВ- Русе


5 февруари, 2008 г.: Посещение на студенти от „Автоматика, информационна и
управляваща техника”. Изнесена е презентация за мониторинга на атмосферния
въздух и посещение на РЛ - Русе.



6 февруари, 2008 г.: Среща с кметовете на общините Борово, Бяла, Ценово и Две
могили за обсъждане проблем ите по изоставането на проектирането и изграждането
на Регионално депо – Бяла.



26 февруари, 2008 г.: Посещение на Информационния център от ученици от ПГДВА
„Йосиф Вондрак”. Темата на презентацията бе опазване водите на река Дунав и
контролна дейност на на правление води. В програмата – посещение на РЛ - Русе.



14 март, 2008 г.: Домакинство на семинар, организиран от Русенска стопанска
камара - Русе и участието на експерти на МОСВ за условията на регламента
REACH.



19 март, 2008 г.: Среща с кметовете на 22 общини по проблемите на замърсяване на
почвата с торови маси и проектна готовност за изграждане на торови площадки.



Март 2008 г.:

Обществени обсъждания на Защитените зони от НАТУРА 2000

„Сребърна”, „Рибарници Мечка” и „Ломовете”.
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27 март, 2008 г.: Българо-румънска среща в гр. Гюргево (Р Румъния), с участието
на експерти на РИОСВ - Русе, В. Търново и Плевен и агенци те по околна среда
Гюргево, Калараш и Телеорман по повод докладване изпълнението на мерките в
Съвместната програма за управление качеството н а атмосферния въздух.



2 април, 2008 г.: Презентации за Защитените зони в европейската мрежа НАТУРА
2000 в Силистренска област и за разделно събиране на отпадъци в Ц ентъра за
ученическо, техническо и научно творчество - Силистра.



3 април, 2008 г.: Представяне на Доклада за състоянието на околната среда за 2007
година на заседание на Областната комисия по опазване на околната среда и
медиите.



18 април 2008 г.: Озеленяване дворът на СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе по
повод 22 април – Международен ден на Зе мята и 125 годишния юбилей на
училището.



22 май 2008 г.: Презентация на тема „Опазване на биологичното разнообра зие и
въздуха в България” в ОУ „Виделина”, с. Сейдол.



4 юли 2008 г.: Изнесена презентация на тема „Фамилното компостиране” в
заседателната сграда на община Лозница.



7 ноември 2008 г.: Посещение на студенти от специалност „АИУТ” на РУ „Ангел
Кънчев” с цел представяне на системата за мониторинг на атмосферния въздух.

Участия в кампании
22 април 2008 година – Ден на Земята, под мотото „Климата: зов за помощ”
Изменението на климата за трета поредна година бе
Международната кампания, посветена на Деня на Земята,

водеща тема на

организирана

от

Международната мрежа за Деня на Земята.
2008 г. бе и година на Земята. Това е факт с единодуш но приетата на 22 декември
2005 г. резолюция на Общото събрание на ООН от всичките 191 държави-членки.
Международната кампания премина под мотото: Науките за Земята - в служба на
обществото!
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На 22 април 2008 г. Екосдружение „Зелен живот” при Русенски униве рситет „Ангел
Кънчев”, съвместно с РИОСВ - Русе организираха честване на Световния ден на Земята.
Пред студенти, ученици и гости лекция изнесе доц. Станка Дамянова – ръководител
катедра в Технологичен колеж – гр. Разград на тема: „Екологичната храна на съвременния
човек – реалност, проблеми и перспективи” .
Още през 70-те години американците започват с приложението на генното
инженерство (кръстоски) и внедряването на нови биотехнологии за производството на
генномодифицирани организми (ГМ), а от тях – генномодифицирани храни ( ГМХ).
Създадени са множество нови сортове соя, царевица, слънчоглед, рапица, картофи и
памук. Тези сортове имат две основни предимства – високи добиви, ниски разходи. Няма
ясен отговор на тъй наречения „отдалечен ефект” – какво ще се случи в бъдещето. Няма
ли да изчезнат познатите от векове сортове точно в момента, в който ще се окаже, че
мутантите са вредни и носят риск за човека?
В двора на Русенски университет студентите - еколози посадиха две фиданки от
вида Гинко билоба.
Гинко билобата е включена в Червения списък на застрашените растения на
IUCN
(The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)
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В продължение на векове се е смятало, че видът е изчезнал в дивата природа, но в наши
дни е установено, че се срещат диворастящи дървета гинко в поне два малки района в
Източен Китай. Гинко се отглежда из цял свят по паркове и градини, като
изключително добре понася токсичните градски условия и атаки на вредители. Четири
дървета гинко са оцелели след атомната експлозия над Хирошима, само на 1 -2 км от
мястото на взрива.

Всяка година Дарик – Русе и Регионална инспекция по околна среда и води - Русе
реализират екологична инициатива. През 2008 г. бе озеленен дворът на Средно училище с
преподаване на немски език „Фридрих Шилер”. Инициативата бе посветена на Деня на
Земята 22 април и 125 годишния юбилей на училището.
Всички общини на контролираната от Регионална инспекция по околна среда и води
– Русе територия обявиха

конкурси сред училищата за почистване, озеленяване и

облагородяване на училищните дворове.
Възпитаници на ОУ „Васил Левски” – гр. Русе по своя инициатива засадиха
дръвчета в прилежащи терени около училището.
В ЦДГ „Слънчо” - с. Щръклево и в много детски градини Денят на Земя бе
отбелязан със спектакли, свързани с чистотата и опазването на природата.
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За Деня на Земята ученици от I – в клас при ОУ „Васил Априлов”, гр. Исперих
композираха инсталация от рисунки върху речни камъни.

5 юни Ден на околната среда
На 5 юни 2008 г. в

Професионална гимназия по хими чни технологии и

биотехнологии „Проф. Д. Баларев” – гр. Русе ученици представиха резултатите от
проектите

„Химията – занимателна и привлекателна” и „Да знаем и можем повече”.

Ръководството на гимназията

и участниците в проектите посвещават проявата на

Световния ден на околната среда - 5 юни. Участие взеха и експерти на РИОСВ - Русе.
Проектът „Химията – занимателна и привлекателна” е разработен

от

екип

на

гимназия и е финансиран по Националната програма „Училището – територия на
учениците” на Министерството на образованието. Реализиран е в 3 направления –
експериментална химия, фотография и текстообработка в ателиета за работа след часовете.
За целта на обученията са използвани интерактивни методи на работа в неформална среда в
екип с петима преподаватели и 40 ученици. Практическа реализация и демонстрация на
усвоените знания пред училищната общност в града и региона ще бъде представена чрез
специализирана книжка „Химията – занимателна и привлекателна”.

60 годишнината на Поддържан резерват „Сребърна”
На 20 септември 2008 г. се навършиха 60 години от обявяването на езерото Сребърна
за защитена територия. През 2008 година се отбелязват и 25 години от откри ването на
Природонаучния музей „Сребърна”.
Поддържан резерват „Сребърна” е едно от най -уникалните места в България. Не
случайно резерватът е Рамсарски обект, включен е в списъка на световното природно и
културно наследство на UNESCO, както и в този на Орнитологично важните места в
Европа. Резерватът ще бъде част от Европейската мрежа НАТУРА 2000 по директивите за
птиците и местообитанията.
Регионалната кампания стартира на 15 февруари 2008 г. и продължи до 19 септември .
Проведе се под мотото „Преоткрий Сребърна”. Целта й бе

да се популяризират

неизвестни за широката публика данни за биологичното разнообразие, както и за
историята, бита, нравите, обичаите, поминъка на местното население, легенди, свързани с
резервата Сребърна.
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По време на кампанията, Регионална инспекция по околна среда и води – Русе обяви
редица конкурси – за детска и компютърна рисунк и, за минипроекти, насочени към
„Неизестното минало на Сребърна”, както и конкурс за Интернет страница на резервата.
Проявите бяха огранизирани и проведени в парт ньорство с община Силистра, кметство
Сребърна, Природонаучния музей към резервата, Центъра за ученическо, техническо и
научно творчество – Силистра, Регионален инспекторат по образование – Силистра и др.
Съвместно с партньорите бяха ре ализирани различни прояви – пленери край езерото и
провеждане на интерактивната игра „Открий легендата” в рамките на Международния
ученически екофорум

„Сребърна 2008”, както и еко -вело-фотосафари в началото на

септември.
Уникалността на резервата Сребърна вдъхнови и „Сваровски”.

Дизайнерите на

компанията за бижута изваяха от кристал едни от най -красивите обитатели – рибарче,
пчелояд, блатно кокиче и др. Колекцията е наречена „Сребърното езеро”.

Кампанията приключи с тържество

в село Сребърна, на което присъстваха

представители на много държавни институции, научните среди, нестопански организации,
бизнес, граждани от региона, журналисти

и др. В програмата на тържеството бяха

включени изпълненията на фолклорен състав към читалище „Възраждане” в с. Сребърна
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и пенсионерския клуб, както и м узиканти от Фолклорен ансамбъл „Силистра”, към
Народно читалище „Доростол”.
Вихрен Ганев и Деян Михайлов, възпитаници на МГ „Баба Тонка” – Русе бяха
отличени като победители в конкурса на РИОСВ – Русе за идеен проект на Интернет
страница на Поддържан резерват „Сребърна”.
По време на тържеството бяха отличени и най-добрите фотоси от провелото се в
началото на септември еко - вело – фото сафари в буферната зона на резервата.
Фотографски аксесоари и специ ализирана литература получиха Алексъндар Атанасов от
Силистра, Георги Марков от ПМГ „Св. Климент Охридски” и Нелсън Борисов от СОУ „Н.
Вапцаров” от град Силистра.
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Joint Danube Survey 2
През 2008 г. РИОСВ - Русе бе домакин на представянето на доклада от провелата се
през предходната година Международна научна експедиция за изследване на река Дунав
Joint Danube Survey 2 (JDS2). Изпълнителният секретар на Международната комисия за
опазване на река Дунав г-н Филип Велер съобщи на нарочна пресконференция резултатите
от международната експедиция.
Качеството на водите на река Дунав се подобрява, подчерта той, но в ъпреки това, все
още има проблемни места, особено в участъците след големите градове и вливащите се
притоци, които също трябва да бъ дат изследвани.
Качеството на водите на река Дунав е изключително важно за развитието на
туристическия потенциал на страната, допълни заместник-министърът на околната среда
Любка Качакова, която също участва в пресконференцията. Тя каза още, че подобни
експедиции трябва да се правят и за другите реки, вливащи се в Черно море, както и, че
опазването на реките трябва да бъде плод на съвместни усилия на всички страни.

В доклада от провелата се Международна експедиция Joint Danube Survey 2 се
налагат обобщени изводи по отношение на:
Хидроморфология
Оценката на хидроморфологията на Дунав бе една напълно нова задача за JDS 2,
необходима за по-добра оценка как басейнът може да изпълни изискванията на Ра мковата
директива за водите за „Добро екологично състояние”. От 16 -ви век насам хората са
променяли естественото течение на реките в Дунавския басейн, главно за хидроенергетика,
защита от наводнения и за навигация. Много промени са повлияли на екологичното
качество на водите и са намалили тяхното естествено състояние.

Като цяло оценката на хидроморфологията показа, че в долния участък река Дунав е
в по-добро състояние отколкото в горн ата част, и че около 40 % от Дунав, който бе
проучен, е в добро състояние, което означава, че все още има много места, които са добри
от екологична гледна точка – състояние, което е като цяло по -положително от това, което
бе наблюдавано преди.

Биология
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Анализът на макробезгръбначните организми (водни насекоми, червеи, миди,
охлюви и други безгръбначни животни, чието наличие може да бъде установено без
помощта на микроскоп и които живеят в или върху седиментите) показа добро биологично
състояние в приблизително около 80 % от местата по Дунав. Значително органично
замърсяване, влияещо върху живите организми, бе установено в притоците Сио, Янтра и
Русенски Лом. Заради прекомерно замърсяване, в река Арджеш не се наблюдават никакви
макробезгръбначни.

Изследването на рибите (ихтиофауната), първото в историята за целия участък на
Дунав, разкри, че само около една трета от проучените места на Дунав показват добро
състояние. Промени в хидроморфологията са главния натиск върху популацията на риби в
горния участък на Дунав, докато качеството на водите са ключовия натиск в средния и
долния участък. Липсата на мигриращи видове в Дунав показва липса на свързаност на
реката.

В регулираните, незавирени участъци в Дунав, макрофитите (растения, или
свободно плаващи, или стоящи на повърхността, които могат да бъдат наблюдавани без
помощта на микроскоп) често отговарят на условията за добро екологично състояние. В
същото време, обаче, състоянието е незадоволително в завирените участъци от
водноелектрически централи нагоре по течението.

Анализът на фитопланктона (растения, главно микроскопични, които съществуват
във водите) показа, че по -голямата част от Дунав е в задоволително състояние. Повишени
нива на хлорофил-а (индикатор на фитопланктон) и фитопланктонна биомаса бях а
установени в средния участък на реката.

Фитобентосът (микроскопични растения като водорасли, които живеят в долните
слоеве на реката), за разлика от водната фауна, реагира директно на съдържанието на
биогенни елементи (предимно фосфор) в реката и се при ема за надежден показател за
продължителни замърсявания. Индикацията на екологичния статус, основаващ се на анализ
на фитобентоса, предполага повишение на наличието на биогенни елементи по надлъжния
профил на реката.
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Една трета от местата бяха засегнати о т микробиологично замърсяване, като
индикаторите за фекалии (от хора и топлокръвни животни) показаха, че произходът е
предимно от селищни канализационни мрежи. Идентифицирани горещи точки бяха
участъка на Дунав между Будапеща и Белград и притоците Арджеш и Русенски Лом.

Химия
Химичният анализ показа значително намаляващ профил на концентрациите на
нитрати надолу по течението на Дунав. Сравнение с резултатите от JDS 1 от 2001 показа
по-високи концентрации на нитрати и в повечето случаи по -ниски концентрации на
ортофосфати. Между приоритетните вещества в Европейския съюз (ЕС има 33 вещества
или групи вещества, които предизвикват голяма загриженост за Европейските води,
включително опасни вещества) , в почти всички водни проби от JDS 2 е установено
наличие на Ди (2-етилхексил), фталат (DEHP) в сравнително високи концентрации.
В 44 % от водните проби, предложените норми за екологично качество (общоприети нива
на концентрации които са приемливи за „добро състояние” съгласно РДВ) бяха надвишени.
На няколко места беше отчетена индикация за неприлагане на Рамковата директива за
водите (РДВ) по отношение на полициклични ароматни въглеводороди, нонилфенол,
трибутилтин и трихлорбензен. Концентрациите на метали във водите бяха установени над
нормите за екологично каче ство само на три места. Като цяло, средните концентрации на
приоритетни вещества измерени по време на JDS 2 са по-ниски в сравнение с тези
измерени по време на JDS 1, най -вече по отношение на органични съединения.

Резултатите от екотоксикологичните анализ и от седимента на Дунав показват, че
няма значително токсично въздействие. Разпространеното в региона замърсяване с 137Cs
се дължи главно на инцидента в Чернобил през май 1986 г. Резултатите от JDS 2 ясно
показват общо намаляване с коефициент 10 на активна та концентрация на 137Cs в
седимента на Дунав между 1988 и 2007 г. Заради намалелите нива на изкуствената
радиоактивност в река Дунав, няма и свързан с това здравен риск. Възникващи по
естествен начин радионуклиди като 226Ra и 228Ra в седимента на Дунав и на притоците
бяха открити в нормални нива на геохимична активност. Не беше отчетено наличие на
повишен антропогенен принос.
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Обобщени изводи и предложения за действия
JDS 2 създаде обширна и хомогенна база данни за състоянието на водната
екосистема на Дунав и по-големите му притоци. Изследването потвърди предишни изводи
на Комисията за тенденция като цяло към подобрение на качеството на водите в самата
река. Също така потвърди за специфични проблеми, най -вече в някои притоци и надолу по
течението след големи градове.

Въпреки, че значителен напредък е постигнат в намаляване на замърсяването,
определено са нужни допълнителни усилия. Това включва както намаляване на
замърсяването от точкови източници на замърсяване (напр. от колектори) от големи
градове и промишлени съоръжения, така и допълнително намаляване на замърсяването от
неточкови източници на замърсяване (напр. от земеделието). Също така изглежда, че за
някои конкретни проблемни области като замърсяване от приоритетни вещества споменати
в РДВ и от „нововъзникващи замърсители” има нужда от допълнително по -подробно
изследване, особено в някои притоци.

Видно е, че въпреки че все още има места по Дунав, които са съхранили
естествените си условия, е необходимо разширяване на започнатите усилия за свързване на
ръкавите и заливаемите ивици, което може да доведе до важни ползи. Трябва да се обърне
допълнително внимание на проблемите , свързани с нашестващи видове, така както и
мерките за осигуряване на свързаност на речната мрежа за мигриращите видове.

Като част от Плана за управление на речния басейн 2009, в момента
Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) разработва обща програма
от мерки, която да отговори на значимите проблеми на басейновото управление, които
съществуват в Дунавския басейн. Резултатите от JDS 2 ще са важен принос към тези
усилия. Резултатите от проучването ще помогнат за засилване на основата за диалог между
отделните заинтересовани страни в басейна относно възможни действия, които биха
отговорили на съществуващите проблеми.
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JDS 2 показа, че е ценно средство за подобряване на наличната база данни и бе
препоръчано от страна на МКОРД такива проучвания да се правят на всеки 6 години.
Сравнение между JDS 1 и JDS 2 бе възможно и може да послуж и за основа на бъдещи
оценки. В допълнение, беше създадено единно разбиране за методите и оценките между
Дунавските учени и управяващи. Нови методи, използвани по време на проучването се
оказаха

ценни

(напр.

пробовземач

от

въздуха,

биологични

елементи,

риби

и

хидроморфология) и за в бъдеще тяхната употреба следва да бъде разширена.

91

