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Списък на най-често използваните съкращения
АИС

Автоматична измервателна станция

БАН

Българска академия на науките

БР

Биологично разнообразие

БПК5

Биологична потребност от кислород за 5 денонощия

БФВ

Битово-фекални води

БДУВР

Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски

район
ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ГГИ

Големи горивни инсталации

ГЗ

Гражданска защита

ГК

Градска канализация

ГГИ

Големи точкови източници

ГМО

Генетично модифицирани организми

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ГФ

Горски фонд

ДГС

Държавно горско стопанство

ДЛС

Държавно ловно стопанство

ДОВОС

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда

ДОАС

Диференциална, оптична, автоматична атомноабсорбционна
спектрофотометрия

ДПП

Дирекция природен парк

ЕЕС

Експертен екологичен съвет

ЕС

Европейски съюз

ЕО

Екологична оценка

ЕК

Европейска комисия

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите
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ЗЗ

Защитена зона

ЗЗВВХВП Закон за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и препарати
ЗОПОЕЩ Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети
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

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗЗШОС

Закон за защита от шума в околната среда

ЗТ

Защитена територия

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

ИУЕЕ

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КВС

Карта на възстановената собственост

КПКЗ

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КР

Комплексно разрешително

КЦН

Краткосрочна целева норма

ЛС

Лесозащитна станция

МАС

Мобилна автоматична станция

МВЕЦ

Мини водноелектрическа централа

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

МФ

Министарство на финансите
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МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАСЕМ

Национална

автоматизирана

система

за

екологичен

мониторинг
НДЕ

Норма за допустими емисии

НП

Наказателно постановление

НПО

Неправителствена организация

НСМБР

Национална

система

за

мониторинг

на

биологичното

разнообразие
НСМОС

Национална система за мониторинг на околната среда

НСЗП

Национална служба за защита на природата

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

ОВОС

Оценка на въздействие върху околната среда

ОПЗН

Опазване на почвите и земните недра

ОС

Оценка за съвместимост

ОХВП

Опасни химични вещества и препарати

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПДК м.е.

Пределно допустима концентрация–максимална еднократна

ПДК ср.дн. Пределно допустима концентрация–средно денонощна
ПДК ср.год.Пределно допустима концентрация – средно годишна
ПС заСЧН Прагова стойност за средночасова норма за опазване на
човешкото здраве за основните атмосферни замърсители
ПДКм.е.

Пределно допустима максимално-еднократна концентрация за
специфичните атмосферни замърсители

ПС за СДН Прагова стойност за средноденонощна норма за опазване на
човешкото здраве за основните атмосферни замърсители
ПДКс.д.

Пределно допустима средноденонощна концентрация за

специфичните атмосферни замърсители
ПЗ

Природна забележителност

ПКЦ

Парокотелна централа

ПМС

Постановление на Министерски съвет
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ПП

Природен парк

ППЗЗ

Промяна в 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

РБ

Републикански бюджет

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

Р

Резерват

РЛ

Регионална лаборатория

РОУКАВ

Райони за оценка и управление качеството на атмосферния

въздух
СЧН

Средночасова норма

СДН

Средноденонощна норма

СГН

Средногодишна норма

СНИ

Собствени непрекъснати измервания

СПККАВ

Стационарен пункт за контрол качеството на атмосферния

въздух
ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

ТБО

Твърди битови отпадъци

ФПЧ

Фини прахови частици

ФПЧ2.5

Фини прахови частици до 2.5 µg

ТДОЧЦМ

Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
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І. Въведение
Годишният доклад цели да представи на широката общественост и
заинтересованите лица информация за състоянието и проблемите, свързани
с компонентите и факторите на околната среда. Той се базира на
осъществения контрол и предприетите превантивни мерки мерки през 2016
г. от страна на Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе на
контролираната територия - областите Русе, Разград и Силистра.
Докладът се публикува на интернет страницата и се разпространява
по подходящ начин сред бенефициентите на услуги, предоставяни от
инспекцията, местната власт, институции и др. заинтересовани лица.
Основни данни за териториалния обхват, характеристика на
контролираните обекти и мисията на Регионална инспекция по околната
серда и водите Русе (РИОСВ-Русе).
РИОСВ-Русе

има

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, защитените територии и
горските екосистеми;
• управление на отпадъците;
• екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;
• събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната
среда и водите.
При

осъществяване

на

регулиращите

разработва или участва в подготовката

функции,

РИОСВ-Русе

на документи или провежда

7

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
околната среда и факторите, които й въздействат.
Фиг. 1 Териториален обхват на РИОСВ-Русе
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Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе (РИОСВ) е
регионален орган на Министерството на околната среда и водите,
провеждащ

държавната политика по опазване на околната среда на

територията на областите Русе, Разград и Силистра с обща площ на 8 148
км2. Обхваща 22 общини с 306 населени места и над 456 хиляди жители.
Контролираните обекти са разположени в Североизточна България –
Северен Централен и Североизточен планов район. Територията се намира
в поречието на река Дунав, с притоците си Русенски Лом, Янтра и
Добруджански реки, и съответно тези на Русенски Лом – Бели, Черни,
Мали и Баниски Лом.
На север и североизток границата на териториялния обхват на
Инспекцията съвпада с държавната граница и минава по поречието на река
Дунав. В географското отношение той е важен международен и
републикански транспортен кръстопът. На територията се пресичат
европейските транспортни коридори № 7 и № 9, които осигуряват връзката
между районите на Балтийско и Северно море, от една страна и
Средиземно и Черно море от друга.
Районът попада в умереноконтиненталната климатична област,
характеризираща се със студена зима и сухо, топло лято. В по-голямата си
част релефът е равнинен, с надморска височина до 200 м, но суходолията,
ориентирани към река Дунав му придават хълмист характер. Почвите са
чернозем, сиви горски, алувиални и алувиално-ливадни. Районът е беден
на горски масиви, като естествените са силно редуцирани за сметка на
усвояването на земеделски площи. Преобладават широколистни и смесен
тип гори.
Територията на РИОСВ-Русе се характеризира с богато биологично
разнообразие. Контролира се спазване на режимите в заповедите за
обявяване на

42 защитени територии (ЗТ), 2 резервата – Поддържан

резерват (ПР) „Сребърна”, Резерват „Русенски Лом” и Природен парк
„Русенски Лом”. По директивата за птиците вече са определени със
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заповед на министъра на околната среда и водите 11 зони, а в процедура по
обявяване ще са 20 зони по директивата за местообитанията.
На територията на РИОСВ-Русе функционират обекти от всички
сектори на икономиката. Характерни за региона са инсталации от
химическата,

леката

и

хранително-вкусовата

промишленост

и

животновъдството в т.ч.: нефтопреработване, производства на бои,
биогорива, лекарствени форми и добавки, млечни продукти, фруктози,
хлебна мая, дървопреработване и производство на мебели, производство на
резервни части за леки автомобили и селското стопанство, керамично
производство, инсталации за интензивно животновъдство и др.
Най-малък е делът на обектите от енергийното стопанство (около 0,5
%), следван от химическата промишленост (около 1,5 %), производство и
обработка на метали (2,5 %), производство на продукти от нерудни
материали (3 %). Най-голям е делът на инсталации и обекти по управление
на отпадъците (11,5 %).
Мисията на РИОСВ-Русе в териториалния й обхват е да създаде
условия за опазването и възпроизводството на околната среда и защита
здравето на хората, да подпомага поддържането на разнообразието на
живата природа, да

гарантира разумното използване на природните

богатства и ресурсите в региона.
Кратка географско–климатична и икономическа характеристика на
Област Русе
Област Русе е разположена в Северна България и заедно с областите
Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра попада в териториалния
обхват на Северен централен район (СЦР). Областта заема площ от 2
803.41 км2 и към 31.12.2011 г. и наброява 233 767 жители. Състои се от 8
общини - Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и
Ценово, в които функционират общо 67 кметства. Населените места са 83,
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от които 9 са градове и 74 - села. Най-голямата община е Русе (166 881
жители), с административен център град Русе.
Във физикогеографско отношение Област Русе се отличава със
сравнително еднообразен релеф. Той е преобладаващо низинен и
равнинно-хълмист, което благоприятства земеделието, както и цялостното
развитие на техническата инфраструктура. На север Област Русе граничи с
река Дунав, като заема част от Източната Дунавска равнина. Община
Сливо поле е разположена в Бръшленската низина - най-голямата
крайдунавска низина, простираща се между Русе и Тутракан, с площ около
320 км2.
Територията на Област Русе геоложки принадлежи към мизийската
платформа. Областта е бедна на полезни изкопаеми. Преобладават само
нерудните полезни изкопаеми. Открити са и се изследват кварцов пясък,
облицовъчен варовик и каолин.
Климатът в Област Русе е умереноконтинентален. Особеностите на
релефа създават благоприятни условия за безпрепятствено нахлуване на
студените континентални въздушни маси. По тези причини, в сравнение с
другите ниски части на страната, зимата тук е най-студена, пролетта
настъпва рано и е сравнително хладна, лятото е горещо, а есента е по-топла
от пролетта.
Икономическото състояние на областта е на сравнително ниско
равнище. Определящите за икономическото развитие са металургията,
машиностроене

и

металообработване.

Химическата,

текстилната

и

шивашката промишленост традиционно са едни от основните и значими за
индустриалното развитие на Област Русе производства, както и
строителството.

Кратка географско–климатична и икономическа характеристика на
Област Разград
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Област Разград е разположена в североизточната част на България,
заема 2 639 км2 площ. Тя граничи с областите Русе, Шумен, Търговище и
Силистра. Областите Разград, Велико Търново, Русе, Габрово и Силистра
формират Северен централен район. В границите й влизат 7 общини:
Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян, общо 104
населени места, от които 6 града и 98 села.
Област Разград включва части от Дунавската равнина, Лудогорското
плато, Разградските и Самуиловски височини и долината на р. Бели Лом.
По-голямата й част се намира в Лудогорското плато, на юг е хълмиста, а на
север се слива с Добруджанската равнина и крайдунавските полета.
Разнообразието на почвите е голямо. Доминират оподзолените черноземи.
Област Разград не е богата на полезни изкопаеми. На територията на
община Лозница има три находища на глина, която се използва в
керамичното производство. Проучени са находищата на глина за
производство на строителни керамични изделия – тухли и керемиди,
разположени на юг – югозапад от Разград.
Областта е с умерено-континентален климат. Той се отличава със
сравнително студена зима, хладна пролет и сухо, топло лято и
продължителна есен.
Област Разград е бедна на водни ресурси – всички, освен р. Бели
Лом, са временни реки. Най-големият изграден язовир е „Бели Лом” (25,5
млн.м³).
В хълмистите части на областта коренната растителност е от габър,
горун, сребролистна липа, а в равнините преобладават цер, благун, дъб и
габър.
На територията на областта виреят и много тревисти лечебни
растения като бял равнец, багрилно подрумниче, вълча ябълка, обикновен
пелин, зайча сянка, дяволска уста, теснолист живовляк и др.
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Животинският свят е представен от сравнително богат евросибирски
комплекс, предимно в горските части на областта. От бозайниците се
срещат див заек, лисица, чакал, вълк, язовец, дива свиня, благороден елен,
елен лопатар, сърна, дива коза, таралеж; от птиците – ястреб-кокошкар,
яребица, фазан, дива патица, пъдпъдък, кукувица, кукумявка, пчелояд,
папуняк, зелен кълвач, полска чучулига и др. В реките се срещат речен
кефал, червеноперка, бяла мряна, шаран, а в язовирите – толстолоб, шаран,
сом и др.
Основните

икономически

сектори

и

структуроопределящи

предприятия в област Разград са фармацефтика, керамика, машиностроене
и производство на пластмасови изделия.
Кратка географско–климатична и икономическа характеристика на
Област Силистра
Област Силистра се намира в Североизточна България, в равнинния
район,

част

от

Добруджа.

Територията

граничи

с

Румъния

по

протежението на десния бряг на р. Дунав, както и сухопътно с община
Остров на румънска територия. На запад и югозапад граничи с областите
Русе и Разград, а на юг и югоизток с Шумен и Добрич. В областта се
включват 118 населени места – 5 града и 113 села. Територията на областта
обхваща 2846.285 км2. Изградената инфраструктура на пристанища
Силистра и Тутракан осигуряват връзките на страната чрез река Дунав със
средноевропейските страни на запад и чрез делтата на р. Дунав – на изток.
През територията на областта преминава европейски транспортен коридор
№ 7 (по крайбрежието на река Дунав).
Съществува само едно значимо изкуствено водно тяло – язовир
Антимово, община Тутракан, както и някои плитки еутрофни езера, с найголямо значение, от които е езерото Сребърна.
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По река Дунав са разположени острови с богата растителност. В
областта преобладават селскостопански територии като дивата флора и
фауна се свеждат до залесените пояси и местности и защитените зони и
резервати. Горската растителност е предимно широколистна (дъб, липа,
габър, акация) с подлес от разнообразни храстовидни и тревни видове.
Силистра попада в умерено-континенталната климатична област.
Ветровият режим е с преобладаваща североизточно-северозападна
циркулация, придружена през зимата със снеговалежи и поледици.
Климатът на областта в равнинно-хълмистата част е умерено топъл, а в
низинната – умерено горещ и засушлив. Територията на областта не е
богата на минерални суровинни източници. Находища за кариерно
добиване на кредни меки декоративни варовици за облицовка има в
районите на с. Ирник (общ. Ситово), с. Подлес (общ. Главиница), с.
Златоклас (общ. Дулово). По крайбрежието на река Дунав има находища
на инертни материали (чакъл, пясък).
Почвите имат изразено зониране. Преобладаващи са типичните
черноземи с техните разновидности (подходящи за зърнено-хлебни и
зърнено-фуражни земеделски култури).
Природно защитените територии, включително тези по Натура 2000,
обхващат общо 24% от територията на областта и са разположени най-вече
в централната и западната му част. Най-интересният природен обект в
областта е езерото Сребърна.
В река Дунав има формирани острови, някои от които са подходящи
за отдих (плаж) и туристически цели.
В област Силистра през 2011 г. функционират 3801 предприятия от
нефинансовия сектор или 1% от тези в страната. Икономическата
активност

в

областта

не

е

висока.

Промишлеността

е

важен

структуроопределящ отрасъл в област Силистра. Добивната промишленост
е представена от добива на кариерни материали и др. Разработването на
каолиновите находища в района на гр. Дулово в следващите години ще
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увеличи значението на този подотрасъл в промишленото производство на
областта.

В

сектора

на

промишлеността

най-добре

функционира

отрасловият сектор на преработващата промишленост.

Докладът за състоянието на околната среда през 2016 г. е подготвен
от екип на РИОСВ-Русе, подпомогнат от други регионални структури на
Министерството на околната среда и водите, Министерство на земеделието
и храните, Министерство на здравеопазването, Областните и общински
администрации на контролираната територия.
Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе
гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26
Централа: 082/ 820 772; 082/ 820 774
Факс: 082/ 820 779
Център за административно обслужване: 082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътр.
229)
Информационен център: 082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътр. 311)
„Зелен” телефон”: 082/ 809 281
Елeктронна поща: riosv@riosv-ruse.org
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да
го видите. Интернет страница: www.riosv-ruse.org
Интернет старница на ПР „Сребърна”: www.srebarnalake.com
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II. Анализи по компоненти на околната среда
ІI.1. Качество на атмосферния въздух
1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на
територията на РИОСВ-Русе като част от НСМОС –
подсистема „въздух”.
Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на
приземния слой на атмосферния въздух в региона на РИОСВ-Русе се
осъществява от пунктовете за мониторинг на Министерство на околната
среда и водите.
На контролираната територия са разположени eдна ДОАС система
(диференциална оптична атомно-абсорбционна спектрофотометрия) за
контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ), една автоматична
измервателна станция (АИС) и две мобилни автоматични станции (МАС).
АИС „Възраждане” е разположена в централната част на гр. Русе. ДОАС
системата (Пункт „Профсъюзи”) за КАВ е разположена в централната част
на гр. Силистра.
Във връзка с получени през 2016 г. многобройни сигнали от
граждани за наличие на неприятни миризми в различни части на град Русе,
през месец септември 2016 г. освен обособения през 2015 г. допълнителен
стационарен пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, на
територията на РУ „Ангел Кънчев“ е разположена МАС на РЛ- Варна.
В пункта, разположен на територията на ЦДГ „Детелина” в кв.
„Здравец-Изток”, се измерват освен основните замърсители на КАВ, така и
допълнителни – бензен, тулоен и етилбензен, които дават информация за
нивата на органичните замърсители в атмосферния въздух.

Фиг. 2 Разположение на АИС „Възраждане” в гр. Русе и стационарен пункт
№ 2 в ЦДГ „Детелина”, кв. „Здравец – Изток”
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Фиг. 3 Разположение на ДОАС „Профсъюзи” в гр. Силистра

2.

Качество

на атмосферния въздух – състояние и тенденции
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В пунктовете за мониторинг за качеството на атмосферния въздух на
територията на РИОСВ-Русе, се измерват следните показатели:
АИС „Възраждане”: озон, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид,
серен диоксид, бензен, фини прахови частици до 10 μm и 2.5 μm и метео
параметри;
ДОАС система в гр. Силистра – „Профзъюзи” (S1): азотен оксид,
озон, азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици до 10 μm.
Мобилна автоматична станция (МАС на ул. „Рига” № 30): серен диоксид,
азотен диоксид, азотен оксид, озон, фини прахови частици до 10 μm,
въглероден оксид, метан, неметанови въглеводороди и метеорологични
параметри.
Мобилна автоматична станция (МАС на територията на РУ „Ангел
Кънчев”): серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, въглероден
оксид, метан и неметанови въглеводороди.
През 2016 г. пунктовете за мониторинг за качество на атмосферния
въздух са работили в нормален режим.
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Общ брой
Пунктове
1. АИС
,,Възраждане”/гр. Русе/
2. ДОАС
,,Профсъюзи”/гр.
Силистра/
Брой пунктове
с концентрация над ПС
на СЧН или ПДК м.е
1. АИС ,,Възраждане”
/гр. Русе/
2. ДОАС
,,Профсъюзи”/гр.

O3

7

NO

бензен

6

ФПЧ2,.5

H2S

5

Ni

CO

4

Cd аер

NO2

3

As аер.

SO2

2

ПАВ

Pb аер.

1

NH3

Замърсител

ФПЧ10

Табл. 1 Пунктовете за мониторинг за качество на атмосферния въздух са
работили в нормален режим
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2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Силистра/

Пунктове с
концентрация над СГН
1. АИС ,,Възраждане”
/гр. Русе/

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В качеството на атмосферния въздух като основен показател,
характеризиращ замърсяването се използва 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 потомство.
Оценката на степента на замърсяването на атмосферния въздух се
извършва чрез определяне на:
• Максимална еднократна концентрация (ПДК м.е.) - 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
измервания в продължение на 24 часа;
• Средногодишната
аритметична

концентрация

стойност

от

(ПДК

ср.

год.)

средноденонощните

е

средната

концентрации,

регистрирани в продължение на една година;
• ПС за СЧН е прагова стойност за средночасова норма за опазване на
човешкото здраве за основните атмосферни замърсители (1 час);
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• ПС за СДН е прагова стойност за средноденонощна норма за
опазване на човешкото здраве за основните атмосферни замърсители
(24 часа);
По отношение на риска за здравето на хората, законодателството е
определило аларменени прагове за нивата на концентрации на дадени
атмосферни замърсители, при кратковременна експозиция, налагащи
предприемане на спешни мерки:
• Алармен праг за серен диоксид: 500 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;
• 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 даден цял район или
агломерация;
• Алармен праг за озон: 180 μg/m3, определени като средна стойност
за период от един час (средночасова стойност).
На територията, контролирана от РИОСВ-Русе са обособени два
РОУКАВ (Район за оценка и управление на качеството на атмосферния
въздух) – гр. Русе и гр. Силистра.
Фини прахови частици до 10 µ (ФПЧ10) са всички частици,
преминаващи през размерно-селективен сепаратор, определен съгласно
референтния метод за вземане на проби и измерване нивата на ФПЧ10, с
50 % на ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на
частиците до 10 микрона.
Този показател се контролира в ДОАС системата на гр. Силистра, в АИС
„Възраждане”, както и в МАС, разположена на ул. „Рига” № 30. През
годината са измерени концентрации, превишаващи праговата стойност
(ПС) за средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (СДН).
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От посочените по-долу графики е видно, че основно превишения се
констатират през отоплителния период на годината октомври – март, а
през останалите месеци превишенията са единични.
Фиг. 4 Броят месечни превишения на ПДК за ФПЧ10 (50 μg/m3) в АИС
„Възраждане”, гр. Русе и ДОАС „Профсъюзи”, гр. Силистра е визуализиран в
графиките, проследени за периода 2013-2016 г.
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Фиг. 5 Спазването на средногодишната норма за ФПЧ10 (40 μg/m3 ) за АИС
„Възраждане” и ДОАС системата в град Силистра е визуализирана в графиката,
проследяваща периода 2013-2016 г.

От данните, посочени в графиките е видно, че средногодишната
концентрация (СГК) за фини прахови частици 10 мкр. за ДОАС
„Профзъюзи” гр. Силистра през последните години е под заложената
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норма - 40 μg/m3. Изчислената за АИС „Възраждане” - гр. Русе СГК през
2016 г. е по-ниска от предходната 2015 г., но продължава да бъде над
нормата. Наблюдава се тенденция към намаляване на СГК и достигане на
установената норма.
След включването на новия пункт за мониторинг в кв. „ЗдравецИзток”- гр. Русе получените данни за замърсителите показват, че нивата на
фини прахови частици са значително по – ниски от тези, измерени в АИС
„Възраждане”.
И за двете общини – Русе и Силистра продължава неизпълнението на
изискванията за годишно превишаване на средно дневната норма (СДН) за
ФПЧ10 до 35 пъти, като основно месеците с най-голям брой превишения
са зимните, когато основен замърсител се явява битовото отопление на
твърди горива – дърва, въглища и др.
Фини прахови частици до 2.5 µg (ФПЧ2.5) са всички частици,
преминаващи през размерно-селективен сепаратор, определен съгласно
референтния метод за вземане на проби и измерване нивата на ФПЧ2.5, с
50 %-на ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на
частиците до 2,5 микрона. Нивата на показателя се измерват от АИС
,,Възраждане” - гр. Русе. В Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми за серен
диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден
оксид и озон в атмосферния въздух, за ФПЧ2.5 е заложена намаляваща
средногодишна норма (СГН), която за 2016 г. е 25 μg/m3.
Фиг. 6
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Серен диоксид (SO2): Нивата на серния диоксид в атмосферния
въздух се наблюдават от ДОАС системата в гр. Силистра, както и от
автоматичната измервателна станция (АИС „Възраждане”), намираща се
на територията на гр. Русе. Средночасовата норма за опазване на
човешкото здраве, определена в Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми за
серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен,
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, е 350 µg/m3 и не трябва да
бъде превишавана повече от 24 пъти в рамките на една календарна година
(КГ). Средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, която
има период на осредняване 24 ч е 125 µg/m3. През цялата 2016 г. не са
регистрирани превишения на СЧН и СДН за серен диоксид.
Фиг. 7 Средноденонощните концентрации на SO2 (серен диоксид), измерени
от АИС „Възраждане” и ДОАС „Профсъюзи” са изобразени в посочените графики

25

Азотен диоксид (NO2 ): Нивата на азотния диоксид в атмосферния
въздух се отчитат от ДОАС системата и АИС. В наблюдавания период не е
регистрирано превишение на средночасовата норма за опазване на
човешкото здраве, която е 200 µg/m3 и не трябва да бъде превишавана
повече от 18 пъти в рамките на една календарна година.
Фиг. 8
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Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за азотен
диоксид е 40 µg/m3. През 2016 г. не са констатирани превишения на
средночасовата норма за азотен диоксид, измерена в пунктове АИС
„Възраждане” и ДОАС „Профсъюзи”. Средногодишната норма е спазена,
като стойностите се запазват постоянни през периода 2013-2016 г.
Фиг. 9

Озон (O3): Стойностите на озон се контролират в АИС „Възраждане”
и ДОАС „Профсъюзи”. Съгласно Директива 2002/3/ЕС за озона е
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регламентирана краткосрочна целева норма (8 h) за защита на човешкото
здраве (КЦН = 120 µg/m3), която не трябва да се превишава в повече от 25
дни на календарна година. В българското законодателство Директива
2002/3/ЕС за озон е транспонирана чрез Наредба № 12/15.07.2010 г. за
норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Съгласно нея, КЦН
(120 µg/m3) за озон влиза в сила в страната от 01.01.2010 г. През 2016 г. на
база отчетените данни не са регистрирани превишения на КЦН за озон.
Въглероден оксид

(CO): Стойностите на въглероден диоксид се

следят в АИС „Възраждане”. Съгласно изискванията на Директива
2006/69/ЕС и Наредба № 12/15.07.2010 г., нормата за опазване на
човешкото здраве е 10 mg/m3, която е максимална осемчасова средна
стойност в рамките на денонощието. Няма регистрирани превишения през
годишния период.
Бензен (бензол) (C6 H6): Нивата на бензен се контролират в АИС
„Възраждане”. Съгласно Директива 2000/69/ЕС и Наредба № 12/15.07.2010
г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици,
олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух има
средногодишна норма за опазване на човешкото здраве – 5 µg/m3.
Съгласно, чл. 9 от Наредба № 12/15.07.2010 г., тя е изразена като средна
стойност на концентрацията на този замърсител за последните 12 месеца и
се актуализира на всеки 3 месеца, а при възможност и ежемесечно. Не е
констатирано превишение на СГН за бензен за 2016 г.
Фиг. 10

28

Предприети действия за разработване и одобряване на програми за
намаляване нивата на замърсителите и достигане качеството на
атмосферния въздух в съответствие с чл. 27 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух.
Общините Русе и Силистра са разработили Програми за подобряване
на качеството на атмосферния вуздух, в които въз основа на данните за
нивата на следените от автоматичните системи показатели (серни и азотни
оксиди, въглероден оксид и фини прахови частици) са заложени мерки за
намаляването им. През 2015 г. във връзка с продължаващото неспазване
на изискванията, които ограничават до 35 пъти годишно превишаване на
ПДК за ФПЧ10, на общините е възложено да извършат актуализация на
програмите си по чл. 27 от ЗЧАВ. Програмата на община Русе е
актуализирана и представена са съгласуване в РИОСВ-Русе. В нея, на база
на резултатите от извършено допълнително моделиране по показател
ФПЧ10 на основните източници на тези емисии – промишленост,
транспорт и битово отопление са заложени нови краткосрочни и
дългосрочни мерки за изпълнение, с крайна цел достигане на установените
норми за фини прахови частици 10 мкр. През 2016 г. нивата на ФПЧ10
остават сравнително високи, особено през зимния отоплителен сезон.
Анализът показва, че превишенията на ФПЧ10 основно се дължат на
използването на твърди горива за отопление в битовия сектор в
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комбинация с лошите климатични условия за този период на годината –
безветрие, образуване на трайни мъгли. Изпълнението на краткосрочните
мерки, заложени в актуализираните общински програми за качество на
атмосферния въздух в населените места е отчетено от системите за
наблюдение. Основно е работено по почистване и измиване на уличната
мрежа в градовете.
През 2016 г. продължава газифицирането на част от обществените
обекти в гр. Силистра по изградената автоматична газо-разпределителна
станция на града. Газифицирането и топлофицирането на абонати и в град
Русе е друга дългосрочна мярка, изпълнението на която води до
намаляване на замърсяването.
Източници на емисии на територията на РИОСВ – Русе:
Регионалната инспекция по околната среда и водите контролира
около 200 обекта с организирани източници на вредни емисии в
атмосферния въздух. Други 250 обекта също са под контрол, но при тях се
следи спазването на мерките за ограничаване емисиите на летливи
органични съединения (терминали за горива и бензиностанции), както и
ограничаване изпускането на озоноразрушаващи газове и флуорирани
въглеводородни газове, предизвикващи парников ефект (хладилни и
климатични инсталации, топлинни помпи, автоклиматици и др.).
През

2016

г.

са

проконтролирани

дървообработващата,

65

фирми

металообработващата,

от:

химическата,

машиностроителната,

хранително-вкусовата промишленост, фирми за сервиз и поддръжка на
моторни превозни средства, сервизни фирми за поддръжка на хладилни и
климатични инсталации и др. Във връзка с промяна в нормативната база,
през

отчетния

(бензиностанции

период
и

са

извършени

терминали),

13

подлежащи

проверки
на

на

контрол,

обекти
съгласно

изискванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на
летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване
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и превоз на бензини. Проверките бяха насочени към изпълнението на Фаза
2 – изграждане на система за улавяне на бензиновите пари при зареждане
на автомобили и връщането им в резервоарите на бензиностанцията.
Проверени са 31 оператора, чиято дейност попада в приложение № 4 към
чл.117 от Закона за опазване на околната среда, за спазване на условия в
издадени КР, по компонент „Атмосферен въздух”.
На основание чл. 24, т. 1 от ЗЧАВ, във връзка с получени сигнали за
разпространение на миризми в източната част на град Русе са измерени
емисиите

на

вредни

вещества,

изпускани

от

8

източника

на

производствената площадка на „Монтюпе” ЕООД и 2 източника

на

площадката на „Адванст Техник Композит” ЕАД, гр. Русе и 1 източник на
„Оргахим Резинс“АД, гр. Русе. При извършените контролни измервания не
са констатирани превишения на контролираните замърсители.
На територията на РИОСВ-Русе всички оператори с организирани
източници

на

вредни

емисии

извършват

Собствени

периодични

измервания (СПИ)/Собствени непрекъснати измервания (СНИ), съгласно
условия в издадени КР, решения по ОВОС или утвърдени планове за
собствен мониторинг.
„Топлофикация-Русе” ЕАД, като собственик на голямо горивно
съоръжение „ТЕЦ Русе Изток” изпълнява Прилагащата програма към
Директива 2001/80/ЕС, за привеждане на източниците на вредни емисии
към

общоевропейските

норми.

Пречиствателните

съоръжения-

електрофилтри се реконструират, или се преустановява експлоатацията им,
съгласно сроковете в издаденото КР. Наблюдава се тенденция за
намаляване на годишните прахови емисии и подобряване поддръжката на
системата за непрекъснат мониторинг.
През 2016 г. са изготвени две преписки за отмяна, една за налагане,
една за възобновяване и една за намаляване на текущи месечни санкции и
една еднократна годишна санкция за наднормени концентрации на
измерените емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
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Съставени са седем акта на юридически лица и два на физически лица за
констатирани нарушения по Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Най – голям е процентът са нарушенията на чл. 18, т. 1 от ЗАЧВ, във
връзка с чл. 31 и чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. за непровеждане на
собствени периодични измервания на

емисиите вредни вещества от

обекти с организирани източници.
Основни промишлени обекти с неподвижни източници на емисии за
трите области.
Данни за емисиите на инвентаризираните промишлени обекти на
територията на гр. Русе, съгласно зонирането са публикувани на интернет
страницата на инспекцията:
Област Русе
През 2016 г. е извършена инвентаризация на предприятията с
източници на вредни емисии на територията на град Русе. Определени са
следните зони: Източна промишлена зона, Западна промишлена зона,
Индустриален парк – Русе и територията на бившия завод за Тежко
машиностроене.
В ЗПЗ са ситуирани производства от химическата, дървопреработващата,

металообработващата

промишленост,

автосервизна

дейност и др.
Фиг.11
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За централната градска част е характерно наличието на голям брой
дружества от шивашката промишленост, но функционират и предприятия,
като „Спарки” АД, „СЕТ” АД и „Найден Киров” АД, които са наследници
на стари

производства

в

град

Русе, но

със силно

ограничена

производствена дейност.
Фиг. 12
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В Източна промишлена зона, освен енергийното производство на
„Топлофикация Русе” ЕАД са характерни предприятия от химическата,
нефтопреработваща, мебелната промишленост и др.
Фиг. 13

Обособеният източно от град Русе Индустриален парк е територия,
на

която

са

изградени

и

функционират

предприятия

от

металообработващата, автомобилната и керамичната индустрия.
Фиг. 14

34

Последната зона – територията на бившия завод за Тежко
машиностроене е най-емисионно натоварената зона в гр. Русе. За нея са
характерни

предприятия

от

нефтопреработващата

и

химическата

промишленост. Голям дял се пада и на дружествата, осъществяващи
съхранение и търговия с горива.
Фиг. 15

Фиг. 15

В другите общини на областта най-значими обекти са добивът и
преработката на нерудни материали, преработката на растителна и
животинска продукция и интензивното животновъдство.
Област Разград
В град Разград е съсредоточена най – голяма част от произодството в
областта. Градът има обособени промишлени зони: Западна, Южна и
Северна (Гарова). Най значими са предприятията от преработващата
промишленост – „Амилум България” ЕАД, „Пилко” ЕООД и „Млин” АД,
фармацевтичната – „Биовет” АД и „Балканфарма” АД. В останалите
общини на област Разград голям дял имат пребаботвателните предпиятия и
интензивното отглеждане на животни, като само в гр. Исперих
функционира голям промишлен източник с организирани източници на
емисии – „Хан Аспарух” АД.
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Област Силистра
От трите области, най-малко емисионно (от промишленост и
транспорт) е натоварена област Силистра. Промишлеността е силно
ограничена, като производствата с организирани източници на емисии са
разположени в Западната промишлена зона – „Фазерлес” АД, „Силома”
АД, „Екотрейдметал” ЕООД, „Елика ойл”, „Тукай България” ЕООД и др.
В останалите общини на областта, също като и в другите две области, найголям дял имат преработвателните предприятия от хранително-вкусовата
промишленост и интензивното животновъдство.
3. Оценка за качеството на атмосферния въздух на територията на
РИОСВ – Русе
Данните, постъпващи от автоматичните системи за контрол
качеството на атмосферния въздух в реално време за гр. Русе и гр.
Силистра не показват съществена промяна в състоянието на атмосферния
въздух, в сравнение с това през 2015 г. Трайно ниски остават нивата на
основните следени замърсители – серни и азотни оксиди, въглероден
оксид, бензен и озон.
Броят на регистрираните превишения по показател ФПЧ10. от
автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух – АИС
„Възраждане”, гр. Русе, (над 50 µg/m3) през 2016 г. (77) е по-малък спрямо
2015 г.-(79).
Анализът на резултатите за община Силистра не показва съществено
подобряване качеството на атмосферния въздух през 2016 спрямо 2015 г.
Регистрираните превишения от ДОАС система „Профсъюзи”- гр. Силистра
са с 2 по-малко спрямо предходния отчетен период.
Нивата на ФПЧ10, като годишна концентрация за гр. Силистра са
под определената норма от 40 µg/m3 - 32,9 µg/m3, а за гр. Русе годишната
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концентрация е превишена - 40,8 µg/m3. Наблюдава се тенденция за
намаляване на замърсяването на въздушния басейн на гр. Силистра.
Горивните инсталации в промишлените обекти, с топлинна мощност под
0,5 MW, както и горивните инсталации в битовия сектор, във фирмени
офиси и учреждения имат съществен принос за повишаване нивата на
замърсителите през отоплителния сезон.
Продължава

преди

започналия

няколко

години

процес

на

газификация в битовия сектор и в промишлени обекти в Областите Русе и
Разград. В гр. Русе и гр. Разград функционират и топлофикационни
дружества. В гр. Силистра промишленият и битовият сектор не са
топлофицирани и газифицирани. Локалните горивните съоръжения
използват твърди и течни горива. След приключилото изграждането на
газопровода

за

град

Силистра

и

изградената

Автоматична

газо-

разпределителна станция продължава газифицирането на града – основно
обществени сгради и битови абонати.
От изложеното по-горе, могат да се направят следните заключения за
състоянието на атмосферния въздух в региона:
• Замърсяването на атмосферния въздух се дължи на изгарянето на
горива вбитовия сектор, вкл. използване на битови и промишлени
отпадъци (отработени масла, от мебелната промишленост и др.) и на
транспорта

при

неблагоприятни

атмосферни

условия:

мъгла,

безветрие през месеците с отрицателни температури;
• Промишлената дейност

не води

до сериозно

замърсяване на

атмосферния въздух, но сериозен проблем остава изпускането на
емисии на интензивни органични съединения от определени
производствени

дейности,

които

създават

дискомфорт

на

населението на големите градове – Русе, Разград и Силистра;
• Експлоатацията

на

реконструираните

парогенератори

и

пречиствателни съоръжения към тях в „Топлофикация-Русе” ЕАД -
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гр. Русе не води до допълнително натоварване на въздушния басейн
на гр. Русе;
• След завършване на процесите на газификация и топлофикация на
гр. Русе и газификация на гр. Силистра, и изпълнение на заложените
мерки в актуализираните програми за качество на атмосферния
въздух на общините Русе и Силистра, се очаква намаляване на
замърсяването на атмосферния

въздух

с ФПЧ 10 и ФПЧ 2,5 и

достигане на нормативно определените нива за тези замърсители.
Поради необходимостта от окончателно валидиране на данните
преди докладване в Европейската агенция по околна среда са възможни
минимални промени в публикуваните данни. Окончателните данни се
публикуват в Националния доклад за състоянието и опазването на
околната среда, изготвян от ИАОС.

II.2. Води
Кратко описание на основните приоритети при извършване на
контролната дейност през 2016 г.
През цялата 2016 г. контролната дейност бе подчинена на
националната политика по околна среда за опазване и подобряване
състоянието на водните ресурси - изграждане на инфраструктура за
отвеждане и пречистване на отпадъчни води, и оценка на риска от
наводнения, с цел:
• Намаляване на емисиите на вредните вещества в изпусканите
отпадъчни води, чрез засилен контрол на работата на инсталациите и
мониторинг на заустваните води;
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• Осигуряване на добро състояние на повърхностните и подземните
води.
Поставените цели, експертите постигнаха чрез: усъвършенстване
работата на Регионалната инспекция при провеждането на превантивен,
текущ и последващ контрол; повишаване на квалификацията си, чрез
участие в работни срещи и самоподготовка; проверки за спазване
условията на инвестиционния процес и изискванията на екологичното
законодателство в обектите, развиващи стопанска дейност на територията
на Инспекцията.
С реализацията на тези приоритети и цели се постигна по-ефективно
използване, опазване и възстановяване на водните ресурси и намаляване на
негативното въздействие от замърсяването върху качеството на живот и
здравето на населението.
Резултатите от контролната дейност показват тенденции към
намаляване на замърсителите

на

водите

и

намаляване

броя

на

констатираните нарушения. Прилагането на комплексния подход при
осъществяването на контролната дейност облекчава операторите и
повишава качеството на проверките.
Опазване на повърхностните води
Районът на РИОСВ-Русе обхваща водосбора на река Русенски Лом
и част от водосборите на река Янтра, Дунавските Добруджански реки и
част от р. Дунав.
Съгласно изискването на чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и чл. 13
на Рамковата директива за водите, БДДР разработи План за управление на
речните басейни (ПУРБ) за периода 2016-2021 г. Същият е приет с
Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет.
При разработването на ПУРБ

са актуализирани основните

характеристики на района за басейново управление, приложени са по39

обхватни и задълбочени подходи за анализ и оценка, включително нова
концепция за планиране на мерките.
Извършен е преглед на значимите видове натиск и въздействие в
резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и
подземните води в Дунавски район, актуализиран е регистъра на Зоните за
защита на водите, извършена е оценка на състоянието на повърхностните и
подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление
(Дунавски РБУ) въз основа данните от изпълнения мониторинг и съгласно
актуализирани - класификационни системи, подходи и методологии за
оценка. В резултат на задълбочен анализ е направена оценка на
постигнатите екологични цели при управлението на водите за периода на
първия

ПУРБ,

както

и

изключенията

от

постигане

на

целите,

регламентирани в чл. 156в – 156е от Закона за водите (ЗВ).
Направен

е

кратък

преглед

на

икономическия

анализ

на

водоползването, като са представени и прогнози, разработени при
осъвременяването на икономическия анализ на водоползването за периода
2008-2013 г. Определянето на тенденциите е извършено при спазване на
методологията, използвана и при ПУРБ 2010-2015 г. Анализът е изготвен
изцяло на база на статистическа информация, предоставена от НСИ.
Най-съществената част от ПУРБ е изготвената Програма от мерки за
постигане на целите за опазване на околната среда. Мерките са планирани
така, че да са насочени към значимите източници на натиск, чието
въздействие е в основата на констатираните значими проблеми при
управление на водите в Дунавски РБУ.
На онование чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, на
ПУРБ 2016-2021 г. на Дунавски район за басейново управление е
извършена Екологична оценка по реда на Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за
ЕО). В този смисъл актуализираният ПУРБ за Дунавски РБУ следва да се
разглежда не просто като актуализация на ПУРБ 2010 г., а като качествено
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нов документ за осигуряване прилагането на Рамковата Директива за
водите в ДРБУ.
ПУРБ за Дунавски РБУ е публикуван на интернет страницата на
БДДР - www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите”, подсекция
„План за управление на речните басейни“, в част „ПУРБ 2016-2021г. в
Дунавски район“. Тъй като публикуваният ПУРБ съдържа актуална оценка
на качеството на повърхностните и подземните води в Дунавски РБУ,
изготвена на база осъвременени методи и подходи, към настоящия момент
не бихме могли да Ви предоставим различна информация от тази в ПУРБ
2016-2021 г.
Табл. 2
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номер
име
на
код на мониторингов
по
мониторингов поречие
пункт
ред
пункт
BG1DJ00096MS1040

BG1DJ109R001
р. Сенкьовица Дунавски
при с. Голяма Добруджански
реки
река

BG1DJ00973MS523

след
ПСОВ Дунавски
BG1DJ109R1017
Дулово
Добруджански
реки

BG1DJ00941MS513

след
ПСОВ Дунавски
BG1DJ149R1002
Кубрат
Добруджански
реки

1

2

3

BG1DJ00042MS040

4

BG1DJ00043MS020

5

6
7

географско
код
на
описание на
повърхностно
водното
водно тяло
тяло

BG1DJ00000MS011

р. Царацар с
притоци р.
Лудня и р.
Чаирлек от
извор
до
вливане в р.
Дунав при
Тутракан
р.
Царацар, Дунавски
BG1DJ149R1002 р. Царацар с
при
с. Добруджански
притоци р.
Черковна
реки
Лудня и р.
Чаирлек от
извор
до
вливане в р.
Дунав при
Тутракан
р.
Царацар, Дунавски
BG1DJ149R1002 р. Царацар с
при с. Малък Добруджански
притоци р.
Поровец
реки
Лудня и р.
Чаирлек от
извор
до
вливане в р.
Дунав при
Тутракан
яз. Антимово Дунав
BG1DU000L1002 язовир
Антимово

BG1DU00992MS011

езеро
"Сребърна"

Дунав

BG1DU000L1003 езеро
Сребърна

BG1DU00911MS110

р. Дунав след Дунав
устие на р.
Янтра

BG1DU000R001

BG1DU00931MS120

р. Дунав, след Дунав
гр. Русе

BG1DU000R001

BG1DU00918MS080

р.
Дунав, Дунав
преди гр. Русе

BG1DU000R001

8

9

10

р.
Сенкьовица
от извор до
вливане в р.
Дунав при
Попина
пониращи
реки от село
Климент до
Ветрен

р. Дунав от
границата
при
Ново
село
до
границата
при
Силистра
р. Дунав от
границата
при
Ново
село
до
границата
при
Силистра
р. Дунав от
границата
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при
Ново
село
до
границата
при

Мониторингови пунктове и повърхностни водни тела,
разположени в Дунавския район за басейново управление, в
териториалния обхват на РИОСВ – Русе
Състояние на повърхностни води по поречия
Пълната информация относно мониторинга, анализа и оценката на
състоянието на повърхностните води е публикувана на интернет
страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на
водите“, подсекция „План за управление на речните басейни, в част ПУРБ
2016 – 2021 г. в Дунавски район.
Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни
води
Направление „Води” осъществява контрол на състоянието на
повърхностните води и степента на тяхната замърсеност, косвено, чрез
текущ контрол на обектите, формиращи отпадъчни води. Обектите на
територията на РИОСВ-Русе в общо 22 общини се следят по поречията:
река Дунав, река Янтра, река Русенски Лом и река Камчия, както и
притоците им - реката Бели Лом, Черни Лом, Мали (Омурски) Лом,
Баниски Лом.
В много от населените места в обхвата на инспекцията се наблюдава
реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, в резултат на
което се ликвидира отвеждането на отпадъчните води в земните пластове.
На територията на РИОСВ-Русе са изградени и се експлоатират
общо девет селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ),
като само една от тях е единствено с механично стъпало. През 2016 г. са
въведени в редовна експлоатация новоизградените Пречиствателни
станции за отпадъчни води (ПСОВ) в гр. Бяла и гр. Силистра. В РПСОВ –
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Силистра постъпват за пречистване отпадъчните води от три населени
места – с. Калипетрово, с. Айдемир и гр. Силистра. Завършена е
реконструкцията и модернизацията на ГПСОВ - Исперих, с която е
изградено и биологично стъпало.
В областите Русе, Разград и Силистра са учредени Асоциации по В и
К, с обособени територии на съответните В и К дружества за предоставяне
на услуги, съгласно изискванията на Закона за водите. За въведените в
експлоатация ПСОВ – Силистра и ПСОВ – Главиница са стартирали
процедури по предоставяне за стопанисване, експлоатация и поддръжка на
В и К системи и съоръжения на Асоциация по В и К с обособена територия
на „В и К“ ООД – гр. Силистра.

и предстои одобряване на цена за

услугата: „Пречистване на отпадъчни води“.
Към

момента

изградената

ПСОВ

-

Ситово

е

изведена

от

експлоатация. През 2016 г. е започнала процедура по предоставяне на
информация относно количествата и разходите, свързани с процесите на
пречистване на отпадъчните води, Програми за опазване на ОС, Програми
за управление на отпадъците (утайки) и т. н.
В

крайдунавските

селищни

системи

има

две

действащи

пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) на град Русе и град
Силистра. За град Тутракан предстои одобряване и финансиране на проект
за „Изграждане на ПСОВ – Тутракан“.
Фиг. 16
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На картата са посочени населените места с изградени Градски
пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) в териториалния
обхват на РИОСВ – Русе.
С израждане на канализационни системи и пречиствателни станции
за отпадъчни води в крайдунавските селищни системи

ще бъдат

преустановени директните зауствания във водоприемниците.
Контролът на отпадъчните води от селищните пречиствателни
станциии е извършен два пъти през годината (I-во полугодие и

II-ро

полугодие), съгласно утвърден със Заповед № РД-21/2016 г. на Министъра
на околната среда и водите списък на емитери, формиращи отпадъчни
води и заустващи във водни обекти.
Резултатите от емисионния контрол на отпадъчните води са посочени
в изобразените по-долу графики:
Фиг. 17 Резултати от емисионен контрол на ГПСОВ–Главиница
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mg/l
160
И ндив идуални
емисионни
ограничения

140
120
100

Резултати
емисионен
контрол 1-в о
полугодие

80
60
40

Резултати
емисионен
контрол 2-ро
полугодие

20
0
НВ

БПК5

ХПК

показатели

Фиг.18 Резултати от емисионен контрол на ГПСОВ–Дулово
mg/l
400
И ндив идуални
емисионни
ограничения

350
300
250

#REF!

200
150
100

Резултати
емисионен
контрол 2-ро
полугодие

50
0
НВ

БПК5

ХПК

показатели

*За първото полугодие няма налични резултати, тъй като не е осъществен
мониторинг на отпадъчните води.

Фиг. 19 Резултати от емисионен контрол на ГПСОВ–Кубрат
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mg/l

140
И ндив идуални емисионни
ограничения

120
100
80

Резултати емисионен
контрол 1-в о полугодие

60
40

Резултати емисионен
контрол 2-ро полугодие

20
0
НВ

БПК5

ХПК

показатели

Фиг. 20 Резултати от емисионен контрол на ГПСОВ–Лозница
mg/l

140
И ндив идуални емисионни
ограничения

120
100
80

Резултати емисионен
контрол 1-в о полугодие

60
40

Резултати емисионен
контрол 2-ро полугодие

20
0
НВ

БПК5

ХПК

показатели
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Фиг. 21 Резултати от емисионен контрол на ГПСОВ–Разград
mg/l

160
140

И ндив идуални емисионни
ограничения

120
100

Резултати емисионен контрол 1в о полугодие

80
60
40

Резултати емисионен контрол 2ро полугодие

20
0
НВ

БПК5

ХПК

показатели

Фиг. 22

Резултати от емисионен контрол на ПСОВ–Русе

mg/l
140
120

И ндив идуални
емисионни ограничения

100
80

Резултат и емисионен
контрол 1-в о полугодие

60
40

Резултат и емисионен
контрол 2-ро полугодие

20
0
НВ

БПК5

ХПК

показатели

Фиг. 23

Резултати от емисионен контрол на ПСОВ–Исперих
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mg/l
140
120

И ндив идуални
емисионни ограничения

100
80

Резултат и емисионен
контрол 1-в о полугодие

60
40

Резултат и емисионен
контрол 2-ро полугодие

20
0
НВ

БПК5

ХПК

показатели

На територията на град Русе е обособена агломерация от
производствени предпиятия в т.нар. „територия на бившето КТМ“, където
се

експлоатират

около

36

обекта

с

разнородна

дейност.

Към

канализационната мрежа няма действаща ПСОВ за пречистване на
отпадъчните води от всички действащи обекти в обхвата на територията.
Заустването им в река Дунав се извършва повърхностно, чрез няколко
основни канализационни колектора.
Към настоящия момент канализационната мрежа няма В и К
оператор, предвид което се контролират обектите, експлоатиращи локални
пречиствателни станции за отпадъчни води

(ЛПСОВ), за които са

определени пунктове за мониторинг, съгласно комплексни разрешителни
или разрешителни за заустване в река Дунав, издадени по реда на Закона за
водите.
Основни замърсители в отпадъчните води в региона са органичните
вещества. Изграждането на необходимите пречиствателни съоръжения и
поддържането в изправност на съществуващите е от особена важност за
опазване на водите от замърсяване.
Контролираните на територията на РИОСВ–Русе инсталации и
обекти са от всички сектори на икономиката. Обектите се проверяват за
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правилната експлоатация на технологичните процеси и процесите на
пречистване, за изпълнение на условията в разрешителните за заустване и
в комплексните разрешителни.
По-значими пречиствателни станции за производствени отпадъчни
води са изградени в следните обекти: „Оберьостерайхише биодизел –
България“ ЕООД – гр. Русе, „Олео протеин“ ЕООД – гр. Русе, „Фазерлес”
АД – гр. Силистра, „Биовет” АД – гр. Разград и „Пилко” ЕООД – гр.
Разград, „Маклер комерс“ ЕООД – МПП в с. Брестовене.
Преобладаващи в региона са леката и хранително-вкусовата
промишленост, като на територията на трите области функционират около
37 броя млекопреработвателни предприятия, при които се наблюдава
заустването на отпадъчните води във водоприемници „сухи дерета“. От
тях 13 броя притежават Разрешителни за заустване. През последните
години се наблюдава тенденция към предаване на отпадъчните води за
допречистване в Градски пречиствателни станции.
На картата е отразено местоположението на функциониращите
млекопреработвателни предприятия на територията на

трите области:

Русе, Разград и Силистра.
През 2016 г. приоритет в областта на опазване на водите
засиления

контрол

на

производствените

бе

предприятия

(млекопреработвателни предприятия и предприятие за производство на
лекарствени вещества за ветеринарната медицина в гр. Разград.),
създаващи опасност от замърсяване на водни обекти, в резултат на
неработещи пречиствателни станции и нерегламентирано заустване на
отпадъчни води.
Фиг. 24 Местоположение на млекопреработвателните предприятия
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Основен проблем в контрола на тези обекти е увеличаване на
капацитета

на

производство,

без

необходимата

реконструкция

и

разширение на наличните пречиствателни съоръжения, неправилната им
експлоатация и нерегламентираното им заустване във водни обекти (без
Разрешително за заустване или Договор с В и К оператор) .
На територията на трите области функционират седем промишлени
площадки – за производство на бои, смоли, лакове, разтворители, фталов
анхидрид и отработени масла, в отпадъчните води, на които се емитират
летливи органични съединения. Те заустват в канализационната система и
през годината не са регистрирани сериозни случаи на негативно
въздействие върху водните тела.
Биоразградими промишлени отпадъчни води се формират от
дейността на четиридесет и четири обекта – предприятия за преработка на
мляко, преработка на плодове и зеленчуци, месна промишленост,
производство на алкохол и алкохолни напитки. Всички имат изградени
пречиствателни станции за отпадъчните води. Поради спецификата на
производството отпадъчните води са силно замърсени и изискват добра
поддръжка на пречиствателните съоръжения. Повечето обекти имат
проблеми с качеството на пречистените отпадъчни води. Регистрирани са
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нерегламентирани

изпускания

на

непречистени

отпадъчни

води

водоприемниците. С оглед на предотвратяване на замърсяването им са
приложени

две

принудителни

административни

мерки

(ПАМ)

за

ограничаване на дейността им.
В резултат на контролната дейност на експертите в направление
„Води“ се наблюдава привеждане на общо 3 обекта в съответствие с
изискванията на екологичното законодателство, в т. ч. привеждане на
съоръженията в съответствие с изискванията за правилна и ефективна
експлоатация.
Спрямо предходни години се отчита приблизително еднакъв брой
наложени санкции (2014 г. – 13 бр., 2015 г. – 13 бр. и 2016 г. – 12 бр.) и
увеличаване броя на намалените (2015 г. – 4 броя, 2016 г. – 6 броя). Това
се дължи на подобряване ефективността на работа на пречиствателни
станции и съоръжения, както и това, че голяма част от операторите работят
с намален капацитет.
Фиг. 25 Сравнителна графика на изготвените преписки (наложени,
отменени, намалени,) през 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
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Пунктове за мониторинг на химичното състояние на подземите
води в Дунавския РБУ в обхвата на РИОСВ Русе

1

2

1

BG1G00 Порови води
00QAL0 в
10
Кватернера Бръшлянска
низина
BG1G00 Порови води
00QAL0 в
10
Кватернера Бръшлянска
низина
BG1G00 Порови води
00QAL0 в
11
Кватернера ПопинскоГарванска
низина
BG1G00 Порови води
00QAL0 в
12
Кватернера Айдемирска
низина
BG1G00 Порови води
00QAL0 в
12
Кватернера Айдемирска
низина
BG1G00 Порови води
00QAL0 в
21
Кватернера р. Русенски
Лом и
притоците
му
BG1G00 Порови води
00QAL0 в
21
Кватернера р. Русенски
Лом и

1

1

1

1

1

1

3

4

5

6

BG1G0000QAL
MP053

Тутракан,
ШК-Р1 ВС
„Тутракан“

Тутракан

7

област

община

Населено място

дирекция

басейнова

Име на пункт по

на пункт

Европейски код

на ПВТ

ГИС слой

код на ПВТ

Наименование

Табл. 3

8

Тутракан Силистра
BG1G0000QAL
MP054

BG1G0000QAL
MP057

BG1G0000QAL
MP062

Сливо поле, Сливо
ШК-Р8 ПС
поле
„Сливо поле“

Сливо
поле

Русе

Ситово

Силистра

Попина, ШК- Попина
Р ВС
„Попина“

Силистра,
ШК-Р1 ВС
„Силистра“

Силистра

Силистра Силистра
BG1G0000QAL
MP384

BG1G0000QAL
MP322

BG1G0000QAL
MP392

ШК Раней 4 - Силистра
ВиК
Силистра Силистра
Разград, ШК
„Млин 97
Разград“

Силистра Силистра

Разград

Др Водна
Разград
централа ВиКРазградРазград - СШ

Разград

Разград

Разград

Разград
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3

2

2

2

5

5

5

5

5

5

6

BG1G00
0000N04
9
BG1G00
000N103
5
BG1G00
000N103
5
BG1G00
000N103
5

притоците
му
Карстовопорови води
в Неоген Сармат Добруджа
Порови води
в Неогена район Русе Силистра
Порови води
в Неогена район Русе Силистра
Порови води
в Неогена район Русе Силистра

BG1G00 Карстови
00K1B0 води в
41
Русенската
формация
BG1G00 Карстови
00K1B0 води в
41
Русенската
формация
BG1G00 Карстови
00K1B0 води в
41
Русенската
формация
BG1G00 Карстови
0K1HB0 води в
50
Разградскат
а формация
BG1G00 Карстови
0K1HB0 води в
50
Разградскат
а формация
BG1G00 Карстови
0K1HB0 води в
50
Разградскат
а формация
BG1G00 Карстови
00J3K05 води в
1
Разградскат
а формация

3
BG1G00000N1M Кайнарджа, Кайнардж
P191
дренаж
а
„Кайнарджа“
ПС
„Кайнарджа“
BG1G00000N1M Сребърна, ДР Сребърна
P192
-МП 44

Кайнарджа

Силистра

Силистра Силистра
BG1G00000N1M Малко
P340
Враново,
дренаж
„Миджеран“
BG1G00000N1M Др Демирев
P408
бряст - ПС
Лесопарка ВиК Русе Николово
СШ
BG1G0000K1BM Русе, ЕС1 ПС
P227
„Цветница“

Малко
Враново

Сливо
поле

Русе

Русе

Русе

Русе

Русе

Разград

Разград

Разград

Разград

Исперих

Разград

Исперих

Разград

Николово

Русе

BG1G0000K1BM Топчии, ШК Топчии
P228
ПС „Топчии“
BG1G0000K1BM Побит
P326
Камък, ТК
„Ердуван
Чакъров“
BG1G0000K1BM Малък
P229
Поровец, КИ
резерват
„Воден“
BG1G0000K1BM Малък
P231
Поровец, КИ
ПС - ПБВ
„Малък
Поровец“
BG1G0000K1BM Кацелово,
P232
ШК „Лакане“
ПС
„Кацелово“
BG1G0000J3KM ТК1-ВиК
P420
СилистраПрофесор
Иширково

Побит
Камък
Малък
Поровец
Малък
Поровец

Кацелово

Две
могили

Русе

Професор
Иширково

Силистра Силистра
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Състояние на подземните води
Пълната информация относно мониторинга, анализа и оценката на
състоянието на подземните води е публикувана на интернет страницата на
БДДР – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция
„План за управление на речните басейни, в част ПУРБ 2016 – 2021 г. в
Дунавски район.
Състояние на хидротехническите съоръжения (диги, язовирни
стени и т.н.)
Считано от 01.01.2016 г., контролът по изпълнение на дейностите по
чл. 138, ал. 4, т. 8 и т. 9 е възложен на Председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него
длъжностни лица.
Състоянието на хидротехническите съоръжения (диги, язовирни
стени и т.н) на територията, контролирана от РИОСВ-Русе се следи от
междуведомствени комисии, назначени от Областните управители на
основание чл.138 а, ал. 3 от Закона за водите.
На територията на Област Русе се ескплоатират 14 броя по
значителни язовира като: Бойка, Баниска, Николово, Обазцов чифлик и др.
През 2016 г. са извършени и през двата периода (пролет и есен)
проверки на хидротехническите съоръжения в трите области. Резултатите
показват, че като цяло язовирите и дигите на значимите реки (Дунав,
Янтра и Русенски лом) са в изправност, без сериозни нарушения. Където е
констатирано прорастване на растителност, влияеща върху проводимостта
на оттока или върху състоянието на дигите и язовирните стени са дадени
предписания на собствениците.
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ІІ. 3. Земи и почви
Обобщена информация за територията на РИОСВ-Русе
Почвата е повърхностният рохкав слой на изветрителната кора на
сушата. В него се разпостранява кореновата система на растения, които се
захранват с вода и хранителни вещества. Тя съдържа специфично
органично вещество - хумус. Това е смес от различни органични вещества,
получени при разлагането на остатъците от различни висши и нисши
растения, а също така и вещества, синтезирани от микроорганизми.
Почвите на територията на контролиранитe от РИОСВ-Русе площи
са черноземни, сиви горски и алувиално-ливадни. Подходящи са за
отглеждане на зърнено-житни и технически култури. В почвената
характеристика попадат следните подтипове почви: карбонати, типични,
излужени и оподзолени.
Състоянието на земите на територията на РИОСВ-Русе е както
следва:
Област Русе:
Ниви – 1 214 536, 4 дка;
Трайни насаждения – 11 687, 6 дка;
Зеленчукови градини – 6 156, 6 дка;
Лозя – 16 176, 8 дка;
Ливади – 4 179 дка;
Необработваема земя – 236 408 дка;
Горски терени – 304 982, 2883 дка;
Типове почви: черноземи - 53%, сиви горски - 79%, излужен чернозем 80%.
Област Разград:
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Земеделската площ възлиза на 2637 кв.м, от които за производство
на земеделски култури - 161 296 ха, в т.ч.

ниви - 140 793 ха, трайни

насаждения, включително лозя - 6 040 ха; ливади и пасища - 14 464 ха.
Типове почви: черноземни почви - 55,9%, сиви горски почви - 36,6%,
други почвени типове - 7,5%.
Горски терени - 55 868 ха.
Област Силистра
Обработваеми земи - 284 648, 36 дка;
Трайни насъждения – 6 117, 2 дка;
Пасища, мери – 16 370, 89 дка;
Смесено земепозване – 3 486, 87 дка;
Необработваеми площи - 10 225, 48 дка;
Горски територии – 69 767, 26 дка;
Нарушени терени - 259, 67 дка;
Голи, ерозирани терени-149, 71 дка;
Площ с друго земеделско предназначение - 213, 29 дка.
РИОСВ-Русе осъществява контрол на компонентите и факторите на
околната среда на територия от 8 291,1 квадратни километра, с население
от 494 322 жители в 304 населени места, включени в 22 общини.
Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди
Замърсяването на почвата е постъпване на такива вещества и
организми,

които

въздействат

отрицателно

върху

плодородието,

продуктивността и самопричистването й, понижават технологичната,
хранителната и хигиенно-санитарната ценност на отглежданите култури и
качеството на други природни обекти.
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Почвеното замърсяване се изразява в изменение дейността на
биологичните системи и в нарушаване на нормалните физични, химични и
водни свойства на почвата. Замърсяването на почвата включва всички
процеси и явления, които водят до нейната деградация. Замърсени са
почвите, в които концентрацията на замърсителите е по-голяма от
пределно допустимите концентрации.
Особено силно влияние оказва замърсяването с тежки метали.
Групата на замърсителите, наречени тежки метали, обхваща 2/3 от
таблицата на Менделеев. Тежките метали активно участват в биологичните
процеси, главно в състава на много ферменти. Тези елементи се намират в
почвата, но от порядъка на природни микроконцентрации, които зависят от
геохимичния състав на почвообразуващите скали.
По тежест на опасност тежките метали се разделят на три основни
групи:
• Първа група - живак, кадмий, олово, арсен, селен, цинк, титан;
• Втора група - кобалт, никел, молибден, мед, хром;
• Трета група - барий, ванадий, манган, стронций, алуминий.
Тежките метали се отлагат в почвата и се сорбират. Високата
концентрация инхибира в различна степен растежа и продуктивността на
културните растения. Поради това в земеделието има засилен интерес към
проблема с тежките метали.
Източниците на тежки метали могат да бъдат природни и антропогенни.
Природни източници са изветрелите продукти от скалите и минералите,
ерозионните процеси, вулканичната дейност. Антропогенни източници са
добивът и преработката на полезни изкопаеми, изгарянето на полезни
изкопаеми, металургията, торенето и други.
Тежките метали присъстват по естествен път в почвата, но
повишеното им съдържание се дължи на:
• Индустрията (цветна и черна металургия, енергетика, химическа
промишленост);
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• Земеделието /напояване със замърсена вода, употреба на минерални
торове/;
• Изгаряне на отпадъци;
• Изгаряне на горива;
• Автомобилния транспорт.
Замърсяването на земеделските земи с тежки метали води до
намаляване на добивите и повишаване количеството на продукция, а оттам
до преминаването им в хранителната верига.
За областите Русе, Разград и Силистра са определени 33 пункта за
наблюдение на състоянието на почвите по отношение на замърсяване с
тежки метали. Целта на мониторингова система е да се обхванат по-големи
площи от почвените различия, намиращи се на територията на страната.
Пунктовете за почвен мониторинг са показани в Таблица № 4.
Пунктовете са разположени в земеделски земи. При избора на
точното им местоположение се спазват следните изисквания:
отстояние от пресечна точка на не повече от 2 km; почвеното различие и
начинът на ползване да съответства на съответната пропорция на
национално ниво.
Табл. 5

Русе
№
по

№ на пункта

Населено място

Община

Област

1

343

Полско Косово

Бяла

Русе

2

344

Белцов

Ценово

Русе

3

261

Бистренци

Бяла

Русе

4

262

Батишница

Две могили

Русе

5

263

Тръстеник

Иваново

Русе

6

280

Кацелово

Две могили

Русе

7

281

Нисово

Иваново

Русе

ред

59

8

282

Ястребово

Русе

Русе

9

283

Сандрово

Русе

Русе

10

301

Смирнински

Ветово

Русе

11

303

Бръшлен

Сливо поле

Русе

12

302

Черешово

Сливо поле

Русе

Разград
1

320

Раковски

Разград

Разград

2

321

Кубрат

Кубрат

Разград

3

322

Мъдрево

Кубрат

Разград

4

337

Студенец

Лозница

Разград

5

338

Ясеновец

Разград

Разград

6

339

Малък Поровец

Исперих

Разград

7

340

Веселец

Завет

Разград

8

300

Цар Калоян

Цар Калоян

Разград

9

354

Твърдинци

Лозница

Разград

10

356

Лъвино-Подайва

Исперих

Разград

Силистра
1

323

Тутракан

Тутракан

Силистра

2

341

Богданци

Тутракан

Силистра

3

357

Зафирово

Главиница

Силистра

4

358

Ирник

Ситово

Силистра

5

359

Поляна

Ситово

Силистра

6

372

Раздел

Главиница

Силистра

7

373

Брадвари

Силистра

Силистра

8

374

Полковник

Силистра

Силистра

Ламбриново
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9

388

Кутловица

Алфатар

Силистра

10

389

Богорово

Силистра

Силистра

11

403

Добруджанка

Кайнарджа

Силистра

При извършените анализи до момента не са 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.
Проследявайки динамиката на наблюдаваните индикатори Cd, Pb,
Cu, Zn, Ni, Cr, Cо, As, се установява, че те са в границата на нормите,
много под МДК (максимално допустима концентрация), съгласно Наредба
№ 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата
(ДВ, бр. 71/2008 г.).
Пунктовете за пробонабиране по мониторинговата система 16 х 16
км, определени от ИАОС за 2016 г. са следните:
Пункт № 300 град Цар Калоян;
Пункт № 302 село Черешово;
Пункт № 320 село Раковски;
Пункт № 322 село Мъдрево;
Пункт № 337 село Студенец;
Пункт № 338 село Ясеновец;
Пункт № 339 село Малък Поровец;
Пункт № 340 село Веселец.
Табл. 6 Резултати от изпитване на почви по мониторинг 16 х 16 ААС
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№,
Арсен
наименование mg/kg
на пункта
2012 г. /
2016 г.
300 - Цар
Калоян
7,59 / 8,03
302
Черешово

-

Олово
mg/kg

Живак
mg/kg

2012 г. /
2016 г.
<0,333* /

2012 г. /
2016 г.

2012 г. /
2016 г.

14,7 / 15,5

0,044
<0,04*

/

0,030
<0,04*

/

<0,02*
<0,333* /

15,4 / 15,6

<0,02*
<0,333* /

320 –
Раковски
322
Мъдрево

8,61 / 7,72

Кадмий
mg/kg

8,02 / 7,66
<0,02*
<0,333* /

8,47 / 8,29

337
Студенец

-

338
Ясеновец

-

<0,025* /
15,1 / 14,3
<0,04*
<0,025* /
15,2 / 18,0

<0,02*
<0,333* /
7,66 / 8,36

<0,04*
15,6 / 15,7

<0,02*
<0,333* /
6,53 / 7,46

339 - Малък
4,66 / 5,00
Поровец
340 - Веселец
6,89 / 7,82

0,027
<0,04*

/

<0,025* /
15,2 / 16,8

<0,02*
<0,333* /
0,020
<0,333* /

15,3 / 17,6
14,4 / 16,4

<0,02*

<0,04*
0,083
<0,04*
0,033
<0,04*

/
/

Фиг. 26 Кобалт
КОБАЛТ ‐ Co
15
12,3
10,9

12,8
12,3
12,2
12,1
11,9
11,8 11,6
11,8 12,1
11,8
11,7
11,1
11,1
11,1

10
mg/kg
5

2012г.
2016г.

0
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Фиг. 27 Мед

МЕД ‐ Cu
30

28,4
26,5

25
20

19
17,5

29,4
21,7 21,7
19,8

21,7
20,7

24,2

26,7
26

18,4

21,9
20,8

mg/kg 15
10

2012г.

5

2016г.

0

Фиг. 28 Хром

ХРОМ ‐ Cr
60
55
50
45
40
35
mg/kg 30
25
20
15
10
5
0

59,6
57,6
56,4
53,3

6661,9 58,9
67,9
61,6 65,3

55,6

69,9
58,9 66,7
57,3

34,3

2012г.
2016г.

Фиг. 29 Никел
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НИКЕЛ ‐ Ni
40
35
30

41
41,6
37 36,737 35,9
35,6
31,5

44,6
36,4

37,3

38,6
38
36,5
34,6

30,2

25
mg/kg 20
15
10

2012г.

5

2016г.

0

Фиг. 30 Олово
ОЛОВО ‐ Pb
20
15

18
15,6 15,1
15,5 15,4
15,2
14,7
14,3

17,6
16,8
15,6
15,7 15,2
15,3

16,4
14,4

mg/kg 10
5

2012г.
2016г.

0

Фиг. 31 Цинк
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ЦИНК ‐ Zn
100
90
80
70
60
mg/kg 50
40

95,4
94,2

66,1
65,6
62
59,3

71,4

75,2
63,7

55,5

83,6
73,6

69,3
67,1
61,7
60,3

2012г.

30
20
10

2016г.

0

Фиг. 32 Арсен
АРСЕН ‐ As
10
9
8
7
6
mg/kg 5
4
3
2
1
0

8,03
7,59

8,61
8,47
8,29 8,36
7,72 8,02
7,66
7,66

7,82
6,89

7,46
6,13
4,665

2012г.
2016г.

Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост
Нарушени са тези почви, на които механично са унищожени
повърхностните почвени хоризонти или цялата почва.

65

Общо нарушените терени на територията на РИОСВ-Русе, които се
нуждаят от рекултивация – техническа или биологична са 251, 609 хектара.
Няма общо нарушени терени през годината. Рекултивираните площи през
годината и предприети мерки от предприятия през 2016 г. са на Кариера
„Трапище”, на площ от 0,4 хектара.
На територията на Инспекцията се експлоатират 23 броя кариери,
които в момента не са изчерпали природните богатства и не подлежат на
рекултивация.
Табл. 7

Обект- кариера Населено
място

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Рудник
„Вапцараов”
Рудник
„Басарбово Изгорелица”
Кариера
„Топчии - по
реката”
Кариера
„Батин
канарите”
Кариера
„Тетово-1”
Кариера
„Есениците VІІІ участък”
Кариера
„Ветово - ІV и
V участък”

село
Басарбово
село
Басарбово

Инвеститор

Нарушена
площ, дка

„Скални
подземен
материали” АД - рудник
град Русе
подземен
„Скални
рудник
материали” АД град Русе

„Скални
100
материали” АД град Русе
„Скални
10,5
село Горно
материали” АД Абланово
град Русе
село
„Скални
169,5
Тетово
материали” АД
247,6
град
„Каолин” АД Ветово
село Сеново
село
Топчии

град
Ветово

„Каолин”
село Сеново

АД-

1 136,6
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8.

Кариера
„Ветово
участък”

9.

Кариера
„Богорово”

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

град
-VІІ
Ветово

„Каолин” АД
село Сеново

-

„Благстрой”
с. Богорово ЕООД9 град Силистра
„Пътно
Кариера „Поп с.
Поп строймонтаж”
Кралево”
кралево
ООД
–
град
Силистра
„Водно
Кариера
село
строителство”
„Ястребна”
Ястребна
АДград
Силистра
Кариера
град
„Керамик” ООД„Керамик”
Силистра
град Силистра
„Пътно
Кариера
град
строителство”
„Кубрат”
Кубрат
АД- град Разград
Кариера
село
„Тертер” ЕООД„Тертер”
Тертер
град Разград
Кариера
град
„Тертер” ЕООД„Боаза”
Разград
град Разград
„Нова
кариера”
Кариера
село
ООД
град
„Драгомъж”
Драгомъж
Исперих
Кариера
село
„Комфорт” ООД „Трапище”
Трапище
град Варна
ЕТ
Кариера
село
„Стамболийски
„Христово”
Кривня
1995 - Христо
Иванов”
Кариера „Кара село Кара
Михал”
Михал
Кариера
село
„Терекс и Ко”
„Могилино”
Могилино ЕООД
Кариера
град
„Терекс и Ко”
„Борово”
Борово
ЕООД
Карирера
село
„Терекс и Ко”
„Копривец”
Копривец
ЕООД
Кариера
„Могилино”

село
Могилино

„Терекс
ЕООД

и

Ко”

349,4
73
101,9

13,7

60
22,6
22
144,3
21,7
40
3,290

27,192
59,389
141,323
236,139
94 192
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Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита
(пестициди)
От локалните източници, представляващи заплаха за състоянието на
почвите са извършени наблюдения по отношение на складовете,
съхраняващи забранени продукти за растителна защита. Складовете с
негодни за употреба пестициди са обект на ежегодна инвентаризация от
ИАОС/МОСВ, НСРЗ/МЗХ и МВР/ГД „Пожарна безопасност и защита на
населението”. Съгласно общоприетата на национално ниво класификация
тези места се делят на 3 вида - централни общински складове, складове за
негодни за употреба пестициди и ББ кубове.
Пестицидите са химични препарати за унищожаване причинителите
на болести, насекоми, гризачи и акари при земеделските растения, в
горите, както и за унищожаване на плевелите при посев. Пестицидите се
подразделят на следните групи: инсектициди - химични препарати за
унищожаване на вредни насекоми; фунгициди - химични вещества, които
убиват и спират развитието на гъбични заболявания при растенията;
хербициди - химически препарати за борба с плевели. При неправилна
технологична употреба могат да бъдат класифицирани към групата на
химичните замърсители на почвата.
Установено е, че пестицидите не действат селективно. Едновременно
с вредителите те унищожават и голям брой полезни организми.
При

извършваните

замърсявания

с

контролни

продукти

от

проверки

растителна

не

са

констатирани

защита.

Земеделските

производители не съхраняват на производствените си площадки препарати
за растителна защита. Ползват се дози, които са необходими за третиране.
На територията на Област Русе залежалите растително-защитни препарати
са събрани в ББ кубове. Тези, които бяха разположени на територията на
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Област Русе, са преместени на Регионалното депо за твърди битови
отпадъци - 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. Складовете в с. Езерче, с.
Владимировци и град Завет са реконструирани със средства, отпуснати от
ПУДООС към МОСВ.
Остава неразрешен проблемът със залежалите пестициди в Област
Силистра. Залежалите фитофармацевтични препарати се съхраняват в
складове, неотговарящи на изискванията на Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета
с ПМС № 53/19.03.1999 г. (ДВ, бр. 29/1999 г.).
В момента се изпълнява проект „Екологосъобразно обезвреждане на
излезли от употреба пестициди и други препарати за раситтелна защита с
изтекъл срок на годност”, финансиран от Българо-Швейцарската програма
за сътрудничество (БШПС), като целта му е да събере и изнесе в Германия
всички

негодни

пестициди.
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Табл. 8 Централизирани складове за съхраняване на ОТПАДЪЦИ от препарати за растителна защита (ПРЗ)
№ Местоположение на складовете
Населе-но

Община

Собстве-ник

място

Състояние на складовете

Количество на ПРЗ в кг (литър)

охраняеми/

добро/ ликвидирани/ преместени

С

неохраняе-

лошо

произход

през текущата година

известен С

ми
в Б-Б кубове

неизвестен Общо

произход

количество

Кг./л.

кг (литър)

в централизирани
складове

ЦЕНТРАЛНИ ОБЩИНСКИ СКЛАДОВЕ

брой количества брой количества твърди течни твърди течни

ЗА ЗАЛЕЖАЛИ ПРЗ
1

2

1.

4

5

6

7

8

Владимировци Самуил

общинска

охраняем

добро

-

2.

Тръбач

Лозница

общинска

охраняем

добро

-

3.

Завет

Завет

общинска

охраняем

добро

-

добро

-

4.

3

РЗП

Цар
Езерче

5.

Калоян

общинска

ПРЗ
11

12

13

14

15

16

Х

0

0

16188

0

0

16188

Х

0

0

14269

24512 0

38781

0

0

8070

9840

17910

0

0

Х

9

10

неохраняем

ЕТ

0
12276

добро

-

Х

0

0

3611

0

15887
0

"БуранИван
6.

Разград

Стойчев"

частна

неохраняем

Раздел

Дулово

общинска

неохраняем добро

-

0

0

7686

13300

8360

2320

20986
0
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Област Разград
1

Просторно

Разград

частна

неохраняем

0

0

0

2

Балкански

Разград

частна

неохраняем

4500

8500

13000

4

Дряновец

Разград

частна

неохраняем

100

930

1563

5

Владимировци Самуил

неохраняем

3000

700

3700

333

200

Област Силистра
1

Тутракан

Тутракан

кооперативна неохраняем

5120

1180

6300

2

Шуменци

Тутракан

кооперативна неохраняем

1600

0

1600

3

Търновци

Тутракан

кооперативна неохраняем

1800

510

2310

4

Белица

Тутракан

кооперативна неохраняем

3750

550

4300

5

Варненци

Тутракан

кооперативна неохраняем

520

450

860

6

Ситово

Ситово

общинска

неохраняем

3150

680

3830

7

Зафирово

Главиница кооперативна неохраняем

6000

700

6700

8

Звенемир

Главиница общинска

120

0

120

9

Главиница

Главиница кооперативна неохраняем

1200

0

1200

10 Суходол

Главиница общинска

150

60

210

11 Подлес

Главиница кооперативна неохраняем

80

240

320

12 Калипетрово

Силистра

частна

неохраняем

35000

15000

50000

13 Ветрен

Силистра

неизяснена

неохраняем

1000

0

1000

14 Бабук

Силистра

кооперативна неохраняем

300

30

330

неохраняем
неохраняем
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15 Брадвари

Силистра

неизяснена

неохраняем

1500

0

1500

16 Смилец

Силистра

неизяснена

неохраняем

1860

0

1860

17 Богорово

Силистра

частна

неохраняем

100

100

200

18 Нова Черна

Тутракан

Частна

неохраняем

3000

0

3000

Табл. 9 Б-Б кубове (както и подобни стоманобетонни) и количествата на отпадъците от ПРЗ (налични на територията на
РИОСВ до текущата година)
ББ кубове- 2012 г.
РИОСВ

Землище

Община

Област

ББ - брой

брой кубове* 4000= кг

1

Русе

Батишница

Две могили

Русе *

14

56000

2

Русе

Борисово

Сливо поле

Русе *

7

28000

3

Русе

Бъзън

Ветово

Русе *

11

44000

4

Русе

Копривец

Бяла

Русе *

13

52000

5

Русе

Русе

Русе

Русе *

12

48000

6

Русе

Ценово

Ценово

Русе *

12

48000

7

Русе

Тодорово

Исперих

Разград

14

56000

8

Русе

гр. Кубрат

Кубрат

Разград

24

96000
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9

Русе

Алфатар

Алфатар **

Силистра

6

1500

10 Русе

Щръклево

Иваново

Русе *

16

64000

11 Русе

Мартен ***

Русе

Русе

1

неустановено

* През 2011 г. стоманобетонните контейнери са поставени в клетката за опасни отпадъци на Регионално депо - Русе
** Контейнерите в гр. Алфатар са малки стоманобетонни, всеки с вместимост около 250 кг.
*** ББ кубът е с размери 1,90 x 1,90 x 1,90
м
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Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители,
вкл. нефтопродукти
При извършения анализ на определените пунктове за контролиране
на показателите не са установени наднормени концентрации на устойчиво
органични замърсители органохлорни пестициди.
Табл.10

Вид
Номер и име на пункта

пестиц

2016 г.

2012 г.

ДДЕ

0,001

<0,0005

ДДД

<0,001

<0,0005

ДДТ

0,001

<0,0005

ДДЕ

0,001

0,0017

ДДД

<0,001

<0,0005

ДДТ

0,001

0,0026

ДДЕ

0,0024

<0,0005

ДДД

<0,0016

<0,0005

ДДТ

0,0014

<0,0005

ДДЕ

0,001

<0,0005

ДДД

0,001

<0,0005

ДДТ

0,004

0,0053

ДДЕ

<0,001

0,0022

ДДД

0,001

<0,0005

ДДТ

0,001

<0,0005

ДДЕ

0,001

0,0074

ДДД

<0,001

0,0011

ДДТ

0,001

0,0013

ДДЕ

<0,001

0,0038

ДДД

0,001

0,0046

ДДТ

0,0036

<0,0005

ид
300 - с. Цар Калоян

302 - с. Черешово

320 - с. Раковски

322 - с. Мъдрево

337 - с. Студенец

338 - с. Ясеновец

339 - с. Малък Поровец

340 - с. Веселец

ДДЕ

<0,001

0,0032

ДДД

0,001

<0,0005

ДДТ

0,0018

<0,0005

Фиг. 33
ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИДИ
МДК 0,5mg/kg
пункт Веселец ДДТ

0

пункт Веселец ДДД

0

пункт Веселец ДДЕ

0,0018
0,001
0,0032

0,001
0

пункт Мал. Поровец ДДТ

0,0036
0,0046

пункт Мал. Поровец ДДД

0,001

пункт Мал. Поровец ДДЕ

пункт Ясеновец ДДД

0,001
0,0013
0,001
0,0011
0,001

пункт Ясеновец ДДЕ

0,001

пункт Ясеновец ДДТ

пункт Студенец ДДТ

0

пункт Студенец ДДД

0

пункт Студенец ДДЕ

0,0038

2012г.
0,0074

0,001
0,001

0,0022

пункт Мъдрево ДДТ

0,004

пункт Мъдрево ДДД

0

пункт Мъдрево ДДЕ

0

пункт Раковски ДДТ

0

пункт Раковски ДДД

0

пункт Раковски ДДЕ

0

пункт Черешово ДДТ

пункт Черешово ДДЕ
пункт Цар Калоян ДДТ

0

пункт Цар Калоян ДДД

0

пункт Цар Калоян ДДЕ

0

0,0053

0,001
0,001
0,0014
0,0016

0,001
0

пункт Черешово ДДД

2016г.

0,001

0,0024
0,0026

0,001
0,0017
0,001
0,001
0,001
0,001

0

0,005
mg/kg

0,01

Ерозия на почвите
Ерозията е най-широко разпространеният и интензивно протичащ
деградационен процес върху почвената покривка на земята. Крайният
резултат от действието на ерозията е безвъзвратното разрушаване на
почвата, както като природно тяло и средство за селскостопанско
производство, така и като основа на природната среда.
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Прилагането на добрите земеделски практики, правилното залесяване и
обработки са гаранция за предотвратяването на ветрова и водна ерозия на
почвата.
Опазването на почвите от ерозията става чрез земеустройствени,
агротехнически, лесомелиоративни и мелиоративни-технически дейности.
Резултатите се получени на базата на използвания в ИАОС математически
модел за изчисляване на водоплощната ерозия и уравнението USLE
http://www.fao.org/docrep/t1765e/t1765e0e.htm.
По-долу в таблиците са представени данни за състоянието на
земеделските земи в общините на области: Силистра, Разград и Русе, които
са засегнати водоплощна ерозия. Данните са изчислени за всяка община и
общо за цялата област по:
територии (ha);
процент от територията (%);
почвени загуби (t/y);
средногодишна интензивност на водоплощната ерозия (t/ha/yr).
Съгласно действащите международни стандарти – мерните единици са:
за площ – хектари (ha):
за загуба на почва – тона (t).
Табл. 11 Степени на интензивност на действителния риск от водоплощна
ерозия – (легенда):
Степен (код)

Степен на ерозионен риск

0
1

Слаб (< 1 t/ha/y)

2

Слаб до умерен (1.01 - 5 t/ha/y)

3

Умерен (5.01 - 10 t/ha/y)

4

Умерен до висок (10.01 - 20 t/ha/y)

5

Висок (20.01 - 40 t/ha/y)

6

Много висок (> 40.01 t/ha/y)

Табл. 12 Област Русе
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Степен

Територия

%

от Ср.

(код)

(ha)

територията

интензивност
водоплощната

годишна Почвени загуби
на (t/y)
ерозия

(t/ha/yr)
0

21139

8

0.0

0

1

45700

16

0.4

347

2

108681

39

6.4

69108

3

41096

15

11.6

2402

4

45706

16

22.9

7173

5

16311

6

26.6

2689

6

1949

1

46.9

1223

Total

280582

100

16.4

82942

Фиг. 34 Действителен риск от водоплощна ерозия на територията на област Русе

Табл. 13 Област Разград

Степен

Територия

%

от Ср. годишна интензивност на Почвени

(код)

(ha)

територията

0

15756

7

водоплощната ерозия (t/ha/yr)
0.0

загуби (t/y)
0

77

1

52957

22

0.5

1776

2

98165

41

6.3

48962

3

25291

10

7.6

1012

4

42243

18

23.2

5887

5

6006

2

16.4

848

6

732

0

30.9

453

241150

100

12.2

58938

Total

Фиг. 35 Действителен риск от водоплощна ерозия на територията на област
Разград

Табл. 14 Област Силистра
Степен (код) Територия
(ha)

%

Ср.

годишна Почвени

от

интензивност

територията

водоплощната

на загуби (t/y)

ерозия (t/ha/yr)
0

19058

7

0.0

0

1

65214

23

0.6

2436

2

126514

45

9.1

98180

78

3

39870

14

9.0

1663

4

22148

8

11.9

1002

5

6378

2

20.4

1115

6

407

0

47.2

2451

Total

279589

100

14.0

106847

Фиг. 36 Действителен риск от водоплощна ерозия на територията на област
Силистра

Най-голям процент (40 – 45 %) от площите и в трите области, имат
втора степен на ерозионен риск (от 1 до 5 t/ha/y) - факт, който е
показателен за доброто състояние на земите в тези територии.
Средногодишната интензивност на водоплощната ерозия за област Русе е
16.4 t/ha/yr; за Разград - 12.2 t/ha/y , а за Силистра – 14 t/ha/yr. (Фиг.35, 36).
Най-големи са годишните почвени загуби на територията на област
Силистра 106847 t/y , следва област Русе с 82942 t/y и Разград 58938 t/y.
Ветрова ерозия на територията на области – Русе, Разград и
Силистра
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Съгласно използвания в ИАОС модел за оценка на ветровата ерозия,
който

е

базиран

на

уравнението

WEQ

(http://www.weru.ksu.edu/nrcs/weq.html) рискът от ветрова ерозия на
териториите на трите области се степенува в зависимост от скоростта на
вятъра, особеностите на релефа, почвените условия както и някои други
климатични фактори - валежи, атмосферна влажност.
Табл. 15

Степен на риск от ветрова Интензитет (t/ha/y)
ерозия
Без риск

0.0

Слаб

1.01 - 2.0

Слаб до умерен

1.01 - 2.0

Умерен

2.01 - 10.0

Умерен до висок

10.01 - 20.0

Висок

20.01 - 50.0

Много висок

> 50.01

За периода 2012 – 2016 г. на територията на трите области не се
наблюдава промяна в сравнение с предходния период. Слаб риск от
ветрова ерозия имат обработваемите земи и в трите области със среден
нтензитет от 1.01 до 2.0 t/ha/y. Площите със слаб риск са както следва: Русе
- 155 262 ha, Разград - 135 903 ha и Силистра – 153 915 ha.
Площите със слаб до умерен риск от ветрова ерозия имат интензитет
от 1.01 до 2.0 t/ha/y, а разпределението им е както следва: Русе – 10 259 ha,
Силистра – 4 038 ha и само 65 ha за област Разград.
Годишните загуби на почва са най-големи в област Силистра – 35
241 тона, за областите Русе и Разград са съответно 32 298 тона и 15 126
тона.
Област Русе
Фиг. 37 Действителен риск от ветрова ерозия на територията на област Русе

80

Фиг. 38 Действителен риск от ветрова ерозия на територията на област
Сиристра
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Фиг.39 Действителен риск от ветрова ерозия на територията на област
Разград

Засоляване и вкисляване на почвите
Процесите на вкисляване и засоляване засягат както косвено, така и
пряко живота на всеки един от нас, влияейки върху характеристиките на
заобикалящата ни среда и качеството на храните и продуктите незаменими
за съществуването на човешкия живот.
С

развитието

на

технологиите,

механизацията,

увеличеното

използване на изкуствени торове и препарати за растителна защита, от
средата на миналия век този стопански отрасъл променя традиционния си
семеен характер. Променят се и националните политики и новите цели във
връзка с неговото развитие за производството на максимално количество
земеделска продукция. В резултат на това, земеделските земи повсеместно
са подложени на прекомерна експлоатация, която е причина за тяхната
деградация (т.н. активизиране на процесите на засоляване, вкисляване, и
др.).
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Земеделието и промишлеността като отрасли използват редица
природни ресурси и съответно оказват негативно влияние върху тяхното
количество

и

качество.

Така

например,

за

получаването

на

селскостопанска продукция, освен естественото плодородие на земята, са
необходими допълнително и водни ресурси за напояване, чист атмосферен
въздух в земеделския район, наторяване и др. Освен това, се оказва
негативно влияние върху качеството на водите и атмосферния въздух
косвено, чрез транспорта на стоки и продукти, свързани с отглеждането на
културите.
Проблемите със засоляването и съответно увеличаването на
киселинността е свързан не само с промяна на качеството на почвите, но се
отразява и на контактните водни тела, от които ние черпим вода за
напояване и питейни нужди.
Засоляването и вкисляването на почвата придобиват широк обхват,
когато дори слабо солени води се използват върху плитки почви, сухи
райони или когато водата в почвата е съсредоточена само в почвения слой,
който съдържа коренната система на растенията и когато продължителен
период от време са прилагани некоректни едностранни практики на
използвани торове и небалансирани норми на торене.
Мониторингът на процесите, водещи до увреждане на почвените
функции, като засоляването и вкисляването на почвите в България
представлява

система

за

регистрация,

измерване,

контрол

и

предупреждение за интензивно антропогенно натоварване на почвите в
земеделския поземлен фонд.
Мониторингът

по

засоляване

и

вкисляване

е

част

от

Информационната система на ИАОС за мониторинг и последващ контрол
върху антропогенните процеси.
На територията на РИОСВ-Русе са определени един нов пункт за
засоляване в село Пиперково, Община Ценово и един за вкисляване в село
Свещари, Община Исперих.
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През 2016 г. е извършено за първи път пробонабиране от тези
пунктове.
Фиг. 40

Табл. 16

Пункт
Новград - нов

Координати
Х

У

25.604648

43.550514

Землище

Община

Област

с. Пиперково

Ценово

Русе

Определен е нов пункт за вкисляване в землището на с. Свещари,
община Исперих върху „Тъмносиви горски почви, слабо еродирани, тежко
песъкливо-глинести, върху карбонатни песъкливо - глинести и глинести
отложения”

(LuvicPhaeozems

(Siltic).

Пунктът

за

мониторинг

е

позициониран върху представителен почвен профил № 133 от почвените
проучвания на обект „Свещари”, извършени през 1985 г. Като изходна база
данни служат морфологичните и физикохимичните резултати от профил 7.
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Фиг. 41

Табл. 17

Пункт

Координати

Раковски - нов

Х

У

26.789803

43.731674

Землище

Община

Област

Свещари

Исперих

Разград

Табл. 18
Дьлбочина

Хумус

CaCO3 [%]

pH

pH

[cm]

[%]

[%]

[KCl]

[H2O]

A1l

32

1.72

0.00

3.95

4.75

B1t

60

0.86

0.00

4.25

5.05

B2t

90

0.71

0.00

4.55

5.35

C1.k

114

0.54

15.18

7.15

7.75

C2.k

150

0.38

20.51

7.35

7.95

Хоризонт

Хоризонт

>1

1

- 0.25

- 0.05

- 0.01

- 0.005

- <

<
85

0.25

0.05

0.01

0.005

0.0001

0.001 0.01

A1l

0.00 0.00

8.40

43.00

12.20

10.70

23.90 46.80

B1t

0.00 0.00

5.90

36.60

10.10

13.00

31.50 54.60

B2t

0.00 0.00

7.30

40.90

14.80

9.70

25.00 49.50

C1.k

0.00 0.00

4.40

37.60

9.40

8.90

21.10 39.40

C2.k

0.00 0.00

6.50

34.40

6.10

6.60

21.40 34.10

[mm]

Фиг. 42

Степента на развитие на процесите на засоляване се определят от
климатичните, хидроложките и стопанските условия. Голяма част от
засолените почви, представляват главно изоставени земеделски ниви и не
се обработват поради намалено плодородие.
Засоляването на почвата е процес, при който се увеличава
съдържанието на водоразтворимите соли и /или обменен натрий в почвата
в количества, влияещи негативно на техните свойства, респективно на
86

продуктивния им потенциал. Засолените почви са типичен представител на
почвите с неблагоприятен състав и свойства за развитие на растенията.
Към тях се отнасят т.н. солончаци (същински засолени почви), чиято найсъществена педогенетична особеност е значителната концентрация на
водоразтворими соли в почвения профил и т.н. солонци (алкални) почви,
съдържащи и в по-малко количество хидролизно - алкалния нормален
натриев карбонат (сода) и натрий в обменно състояние (над 20% от Тсорбционен капацитет).
На територията на РИОСВ-Русе няма засолени и вкислени почви.
Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената
повърхност (строителни, битови, промишлени и селскостопански
отпадъци)
Отпадъкът е вещество, предмет или част от предмет, който няма
предварително непосредствено приложение, или от който притежателят
желае или е длъжен да се освободи. Вещества, предмети или части от
предмети, предавани на специализирани фирми за третиране на
отпадъците от собственика или от упълномощено от него лице, също се
определят като отпадъци до момента, в който възстановените от тях
материали или произведената от тях енергия бъдат включени в
производствения цикъл.
При осъществяване на превантивен и текущ контрол на фирмите,
занимаващи се със строителни дейности се дават предписания за извозване
на строителните отпадъци до съответните Регионални депа. На депото на
гр. Русе са изградени две клетки за строителни отпадъци, на депата в
Силистра и Разград строителните отпадъци се депонират смесено с
битовите отпадъци.
Към момента на територията на РИОСВ-Русе има разработен и
реализран един проект за рециклиране на строителни отпадъци.
Местополжението

на

площадката

е

в

непосрдствена

близост

до
87

Регоналното депо-Русе. Монтирана е Инсталация за раздробяване и
сепариране по фракции на строителните отпадъци.
На територията на РИОСВ-Русе

до момента не са възниквали

проблеми с третирането на производствените отпадъци.

Нерешени

проблеми възникват във връзка с оползотворяването (обезвреждането) на
някои видове опасни отпадъци.
Във всички населени места функционират системи за организирано
сметосъбиране. Отпадъците се обезвреждат на съответните регионални
депа за отпадъци.
През 2016 г. са завършени техническите рекултивации на: общинско
депо гр. Русе, град Борово, град Главиница, град Исперих, град Ветово,
град Цар Калоян, село Калипетрово, село Айдемир, град Борово, град
Разград.
Извършен е мониторинг на рекултивираните депа в градовете Завет,
Алфатар, Кайнарджа и Кубрат. Не е констатирано замърсяване и наличие
на отпадъци. Терените са поддържани.
Кратка обобщена оценка за състоянието на почвите на
територията на РИОСВ. Основни положителни констатации и
проблеми. Предприети мерки за подобряване на състоянието на
почвите
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, включително и на използването на разрешени за растителна
защита препарати. Разработват се програми за екологично земеделие и
животновъдство.
Мерките, които се прилагат за опазване почвата от замърсяване са
недопускане палене на стърнища и следжътвени отпадъци, извършване на
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наторяване с течни, твърди торови маси и изкуствени торове при спазване
на правилата за добри земеделски практики.
През 2016 г. са установени трайни положителни тенденции по
отношение на цялостния процес на управление на складовете за забранени
и с изминал срок на годност продукти за растителна защита и площите
около тях в резултат на:
• Транспониране на европейското законодателство и прилагането му в
страната за ограничаване на съществуващи и предотвратяване на
бъдещи замърсявания;
• Финансиране разработването и изпълнението на програми/проекти
за решаване на въпросите, свързани с излезлите от употреба
продукти за растителна защита с цел намаляване на негативното
въздействие на складовете и съдържащите се в тях препарати върху
околната среда и човешкото здраве;
• Преопаковане и преместване на препарати в централни общински
складове и саниране на освободените помещения с цел ограничаване
на отрицателното въздействие на складовете и съдържащите се в тях
опасни химични вещества върху качеството на околната среда и
човешкото здраве;
• Поддържане на пълен регистър на местата със забранени и с изминал
срок на годност продукти за растителна защита на национално (в
ИАОС) и регионално (в РИОСВ) ниво при ежегоден мониторинг на
тези обекти.
II.4. Защитени територии и биоразнообразие
Защитени територии
Съгласно нормативната уредба категориите защитени територии са:
резерват,

национален

парк, природна забележителност, поддържан

резерват, природен парк и защитена местност. Общият им брой на
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територията на страната е 1016. От тях 42 се намират в териториалния
обхват на РИОСВ-Русе и са с обща площ 15 859,77 ха, разпределени по
категории, както следва: резерват „Бели Лом”, поддържан резерват
„Сребърна”, природен парк „Русенски Лом”, 30 защитени местности и 9
природни забележителности.
За пет от тях: ПР „Сребърна”, ПП „Русенски Лом”, ЗМ „КалимокБръшлен”, Р „Бели Лом” и ЗМ „Ломия” има утвърдени и влезли в сила
Планове за управление, които са основни документи, определящи
конкретните режими и дейности. През 2016 г. са утвърдени от Министъра
на околната среда и водите, актуализирания План за управление на ПР
„Сребърна” и разработения план за управление на защитена местност
„Пеликаните” .
Защитените територии са обявени с цел опазване на ценни
екосистеми, биоразнообразието като цялост или отделни растителни и
животински видове. В обхвата на Регионалната инспекция има защитени
местности, чрез които са се съхранили фрагменти от съществувалите в
миналото естествени широколистни гори в Лудогорието. Такива са
„Вековна церова гора”, „Колчаковската кория”, „Юперска кория”,
„Находище на турска леска”, „Каракуз” и „Вековна дъбова гора”.
Влажни зони с изключително голямо значение за опазване на
биологичното разнообразие са защитените местности „Дойчов остров”,
„Комплекс Алеко-Телика”, „Калимок-Бръшлен”, „Блатото край село
Малък Преславец”, „Гарвански блата”, „Ломия” и „Рибарниците”.
В периода 2004-2016 г. броят на защитените територии от 34 се е
увеличил на 42.
Фиг.43 Фондова принадлежност на земите, попадащи в границите на
защитените територии
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селскостопански фонд 45- 46 %
горски фонд
52.68%
водни площи
1- 2%

Табл. 19
№

Наименование

Категория

„Сребърна“

Поддържан
резерват

„Бели лом“

Резерват

„Русенски
Лом“

Природен
парк

по

Собственост Територи
и
я
стопанисване /хектари/

ред

1
2

3

4
5
6
7

„Естествено
находище на Защитена
обикновен
местност
сладник“
„Гарвански
Защитена
блата“
местност
Защитена
„Сая Кулак“
местност
„Вековна
Защитена
церова гора“
местност

8

„Находище на Защитена
турска леска“
местност

9

„Юперска
кория“

Защитена
местност

10

„Мющерека“

Защитена
местност

изключителн
а държавна 892.05 ха
собственост
изключителн
а държавна 775.54 ха
собственост
държавна,
общинска и
3408.0 ха
частна
собственост
общинска
собственост
общинска
собственост
ДГСТутракан
общинска
собственост
ДГС
„Сеслав“Кубрат
ДГС
„Сеслав“Кубрат
ДГС
„Сеслав“-

Попада
в План
за
териториалн управление
ия обхват на
следните
общини
Силистра

Да

Ветово
Цар Калоян

Да

Иваново
Ветово

Да

0.29 ха

Ценово

Не

280 ха

Ситово

Не

1.8 ха

Тутракан

Не

0.2 ха

Иваново

Не

5.77 ха

Кубрат

Не

23.32 ха

Кубрат

Не

5 ха

Кубрат

Не
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Защитена
местност

11

„Божурите“

12

„Находище на Защитена
червен божур“ местност

13

„Колчаковскат
а кория“

Защитена
местност

"Вековна
дъбова гора"
„Находище на
пролетно
ботурче“
„Естествено
находище на
кримска
какула“
„Комплекс
Алеко
Телика“

Защитена
местност

Кубрат
общинска
3.16 ха
собственост
ДГС
„Сеслав“5 ха
Кубрат
общинска и
частна
25.5 ха
собственост

Исперих

Не

Исперих

Не

Самуил

Не

ДГС- Разград 10.54 ха

Лозница

Не

Защитена
местност

ДГС-Разград

61.93 ха

Разград

Не

Защитена
местност

общинска
собственост

3.51 ха

Бяла

Не

Защитена
местност

ДЛС-Дунав

206 ха

Русе
поле

18

„Малък
Канагьол“

Защитена
местност

ДГССилистра

369.96 ха

Силистра
Кайнарджа
Алфатар

Не

19

„Паметника“

Защитена
местност

33.8 ха

Силистра

Не

147.34 ха

Главиница

Не

20

„Блатото край
Защитена
с.
М.
местност
Преславец“

ДГССилистра
община
Главиница и
ДГС
Тутракан
общинска,
държавна и
частна
собственост
държавна и
общинска
собственост
ДГСТутракан

5952.35
ха

Сливо поле
Да
Тутракан

51.19 ха

Ветово
Не
Цар Калоян

71 ха

Тутракан

Не

Алфатар

Не

4 ха

Ситово

Не

17.2 ха

Силистра

Не

16.05 ха

Борово

Не

14
15

16
17

21
22

„Калимок
Бръшлен“

- Защитена
местност

„Рибарниците“

Защитена
местност

23

„Остров
Пожарево“

24

„Каракуз“

25

„Горната
кория“

Защитена
местност
Защитена
местност
Защитена
местност

„Меджид
табия“

Защитена
местност

„Дойчов
остров“

Защитена
местност

ДЛС-Дунав

„Ломия“

Защитена
местност

ДЛС-Дунав и
278.3 ха
ДГС-Сеслав

„Пеликаните“

Защитена

държавна,

26
27
28
29
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ДЛС-Каракуз 74.04 ха
ДГССилистра
ДГССилистра
община
Силистра

и

542.8 ха

Сливо

Ветово
Цар
Калоян
Силистра

Не

Да
Да

местност

„Суха река“
30

31

32

33
34
35
36

37

„Находище на
пролетно
ботурчеБреница“
„Находище на
уехтрицова
урокас.Острица“
„Находище на
българска
гърлицас.
Караманово“
„Острата
канара“
„Скално
образувание
Вратата“
„Скално
образувание
Пещерата“

Две могили

Не

Защитена
местност

Частна
собственост

1.6 ха

Ценово

Не

общинска
собственост

1 ха

Ситово

Не

ДГССилистра

2.4 ха

Кайнарджа

Не

ДГССилистра

8.5 ха

Кайнарджа

Не

Природна
забележите
лност

„Декилиташ“

Природна
забележите
лност

41

„Топчийско
дере“

42

„Големият
Юг“

Не

Община Две
36.5 ха
могили

„Острата
скала"

„Мамула“

Тутракан

Защитена
местност

„Пещера
Орлова чука“

39

Не

ДГС
Тутракан

Природна
забележите
лност
Природна
забележите
лност
Природна
забележите
лност

Природна
забележите
лност
Природна
забележите
лност
Природна
забележите
лност

–

Кайнарджа

Защитена
местност

Природна
забележите
лност

38

40

Защитена
местност

частна
и
общинска
собственост
ДГССилистра и 2307.92
община
ха
Кайнарджа
3.1 ха

общинска,
държавна,
80 ха
частна
собственост
ДГС
„Сеслав“Кубрат
и 34.2 ха
ДГСРАЗГРАД
Държавна
собственост,
„Напоителни 1.75 ха
системи“,
клон Русе

Две могили
Не
Иваново

Ветово

Не

Иваново

Не

Ветово

Не

държавна и
общинска
72 ха
собственост

Разград
Кубрат

Не

ДГС- Разград 47.3 ха

Разград

Не

общинска
собственост

0.89 ха
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Защитените местности са територии с характерни или забележителни
ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично
съжителство на човека и природата или са местообитания на застрашени,
редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. На
територията на регионалната инспекция заемат 10 531,607 ха, включващи
гори, земеделски земи и водни площи.
За защитени местности са обявени някои естествени находища на
редки и ценни растителни видове – червен божур (Paeonia peregrinа) – 4
бр., пролетно ботурче (Cyclamen coum) – 2 бр., кримска какула (Salvia
scabiosifolia), обикновен сладник (Glycyrrhiza glabra), българска гърлица
(Limonium bulgaricum) и уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.
Stoyanov).
В зависимост от морфологичните характеристики на дадено растение
и изискванията му към средата, броят на екземплярите на единица площ
може да варира в голям диапазон. За да се анализира състоянието и да се
предприемат конкретни мерки по поддържане или възстановяване на
местообитанията, е необходимо продължително наблюдение в рамките на
няколко последователни години. От тази гледна точка, приоритет в
контролната дейност по защитени територии е ежегодният мониторинг на
находищата на редките растителни видове, при който се установява както
моментното състояние, така и тенденциите в развитието им.
Ежегодните проверки на тези находища отчитат изменения в
състоянието. Естественото находище на червен божур (Paeonia peregrina)
в землището на с. Беловец, община Кубрат, област Разград, което попада в
защитена местност „Мющерека”, с площ 5 ха държавен горски фонд, през
последните седем години значително се е разраснало и е излязло извън
границите на защитената територия. Плътността на популацията на
растението плавно се е увеличила, като през 2016 г. тя достига до над 5 – 7
екземпляра на квадратен метър, а проективното покритие на вида е 60 %.
Тази тенденция е обусловена от благоприятните фактори за развитието –
съобщество от дъбова дървесна растителност и широки осветени поляни.
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В някои находища, където условията са по-различни от горното
местообитание, налице е присъствие на по-значителен подлес и други
дървесни видове, обуславящи по-малка осветеност, популацията на
червения божур се изменя слабо. Пример за това е защитена местност
„Находище на червен божур” в землището на с. Печеница, община
Исперих, област Разград, с площ 5 ха държавен горски фонд. Тук през
последните шест години плътността на популацията бележи известен спад,
като екземплярите се срещат предимно поединично.
Находището в землището на с. Подайва, община Исперих, област
Разград, обявено за защитена местност с наименованието „Божурите” с
площ 3,16 ха поземлен фонд, също се отличава с относителна стабилност.
Там плътността на популацията е ниска. Растението е разпространено
предимно поединично и расте на отделни стръкове. В това местообитание
условията са коренно различни, липсва горски масив и това обуславя
ниската му плътност.
Съществуват и находища на червения божур, в които плътността на
растението видимо намалява в резултат на специфичните условия на
средата. Такова е находището в част от защитена местност „Горната
кория” в землището на с. Добротица, община Ситово, област Силистра, с
площ 7,09 ха държавен горски фонд. Това се дължи на постепенната
подмяна на горските дървесни видове с други, които допускат по-малка
осветеност. Осветеността е един от ключовите фактори за развитието на
червения божур.
На територията на РИОСВ-Русе се намира единственото за страната
находище

на

защитения

растителен

вид

кримска

какула

(Salvia

scabiosifolia) в землището на село Полско Косово, община Бяла, област
Русе. Находището е в отлично биологично състояние, като тенденцията е
запазване на плътността му и благоприятно развитие на екземплярите.
Това се дължи на подходящите за вида условия и на факта, че находището
се намира в изолиран и труднодостъпен терен, който не се използва за
паша и стопански дейности. В подобно много добро състояние са и
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находищата в едноименните защитени местности на: пролетно ботурче – с.
Осенец, община Разград и на обикновен сладник – с. Белцов, община
Ценово.
Защитена местност „Находище на обикновен сладник” в землището
на с. Белцов, община Ценово, е обявена с цел опазването на едно от
малкото находища в страната на обикновения, или гол сладник
(Glycyrrhiza glabra). Популацията на този представител на сем. Бобови
(Fabaceae) в находището показва удивителна стабилност в продължение на
десетилетия. Неговата плътност в хода на провеждания мониторинг през
годините варира между 5 и 10 екземпляра на квадратен метър. Очевидно
на това място растението е открило идеалните условия за своето развитие,
като се наблюдава и известно увеличение на площта на находището през
последните 5 – 6 години.
Ежегоден мониторинг се провежда и на растителния вид пролетно
ботурче (пролетна циклама, Cyclamen coum). В обхвата на РИОСВ-Русе
две от находищатаса обявени за защитени територии. Едното от тях е
„Находище на пролетно ботурче”, в землището на с. Осенец, община
Разград. Резултатите от наблюденията показват, че находището е в
благоприятно състояние, като плътността на популацията непрекъснато
нараства и за последните три години се е увеличила до около 15 – 20
екземпляра за квадратен метър в някои участъци, където растението
плътно покрива горската територия.
В резултат на охраната на защитената територия нарушения не са
констатирани, което е довело и до положителното въздействие върху
находището на вида.
Със Заповед № РД-170/17.03.2015 г. на Министъра на околната среда
и водите е обявено за защитена територия и друго от находищата на
пролетната циклама, намиращо се в горски масив в землището на с.
Бреница, община Тутракан, което също се намира в отлично състояние.
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Състояние на защитените местности, опазващи крайбрежни влажни
зони
На територията на РИОСВ-Русе се намира една от най-големите
защитени местности в България – „Калимок-Бръшлен”. Обявена е през
2001 г. с площ 59 523 дка. Разположена е в две области: Русе и Силистра,
като обхваща части от 8 землища: Ряхово, Бабово, Голямо Враново,
Бръшлен в община Сливо поле и Цар Самуил, Нова Черна, Старо село и
Тутракан в община Тутракан. Създадена е с цел възстановяване и
запазване на една от малкото останали Дунавски влажни зони и нейното
уникално биологично разнообразие. Със своите блата, тръстикови масиви,
заливни гори, влажни ливади, пясъчни коси, тя е местообитание на над 400
вида растения, 60 вида риби, 20 вида влечуги и земноводни, 40 вида
бозайници, 230 вида птици и хиляди видове безгръбначни животни. През
юни

2002

г.,

Глобалният

екологичен

фонд

(ГЕФ)

отпусна

на

правителството на България финансиране за изпълнение на дейности по
проекта

„Възстановяване

на

влажните

зони

и

намаляване

на

замърсяването”, който е реализиран в защитената местност.
От влажните зони на територията на РИОСВ-Русе ежегоден
мониторинг се извършва на ЗМ „Гарвански блата”, ЗМ „Блатото край село
Малък Преславец” и др.
Състоянието на екосистемата в ЗМ „Гарвански блата” е влошено.
Малкото количество вода в блатата за пета поредна година е принудило
много от птиците, които ги обитават, да търсят храна и гнездови
местообитания по други места. Предвид ключовото значение на водните
количества и водообмена във влажните зони, тук се наблюдава постепенна
деградация на екосистемата, дължащо се на прекъснатата връзка с р. Дунав
вследствие на изградени редица хидротехнически съоръжения с цел
отводняване на територията. Въпреки че обектът е обявен за защитен още
през 1985 г., до момента не са предприети никакви мерки за подобряване
на водния режим. Проблемите в ЗМ „Гарвански блата” произтичат основно
от собствеността на територията-предимно общинска, нежеланието на
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местното население да се възстанови водния режим поради периодично
заливане на частни имоти, граничещи с водната територия, необходимост
от голям финансов ресурс за възстановяване на отводнителните и
напоителни съоръжения и много др.
Благоприятно е състоянието на водоема в друга защитена територия
– ЗМ „Блатото край село Малък Преславец”, където се намира едно от
добре развитите находища на бяла водна роза (водна лилия, Nymphaea
alba). Това се дължи на факта, че в резултат на хидротехнически дейности
в миналото, водният режим на блатото се обуславя не от нивото на р.
Дунав, а предимно от постъпващите в него води от подземни реки. Тази
защитена местност се оформя и като подходящо място за гнездене на
немия лебед (Cygnus olor).
Във флористично отношение територията на РИОСВ-Русе не е
достатъчно добре проучена. За да съществуват видовете и да се развиват
нормално в естествената си среда, е необходимо спешно да бъдат
изследвани териториите, за които липсват или има недостатъчна
информация. Принос в изследванията имат два проекта, финансирани по
Програма „LIFE +” – „Пилотна мрежа от малки защитени територии за
видове от българската флора” и по Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.” – „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове – фаза І”.
Целта на първия проект е да се обявяват за защитени територии
находищата

на

ценни

видове

от

българската

флора,

с

висока

консервационна стойност, разпространени в единични находища. Такава е
основната цел на съвместния проект между Института по ботаника към
БАН и МОСВ по Програма LIFE + с наименование „Изграждане на
пилотна мрежа от малки защитени територии в България, чрез прилагане
на модела за растителните микро-резервати”. В рамките на проекта са
разработени Планове за действие и мониторинг на избраните видoве,
опазване в семенна банка и жива колекция, създаване на оптимални
условия в местообитанията за подобряване устойчивостта на популациите.
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Първоначално обект по Проекта за територията на РИОСВ-Русе през 2010
г. е единствено находището на българската гърлица (Limonium bulgaricum),
намиращо се северно от село Караманово, община Ценово, област Русе.
Видът е критично застрашен, с висок консервационен статус, защитен за
България. Обитава влажни тревисти места върху засолени почви до около
250 м н.в. Разпространен е оскъдно в Дунавската равнина (по долината на
р. Студена и нейните притоци в района между гр. Свищов, гр. Павликени и
гр. Бяла). Български ендемит. Включен е в Червена книга на България.
Със Заповед № РД-300 от 29.03.2013 г. (ДВ, бр. 36/2013 г.) на
Министъра на околната среда и водите местността е обявявена за
защитената територия.
През 2011 г. като обект по Проекта е включено допълнително и
находището на уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum) в землището
на с. Острица, община Две Могили, област Русе. Видът е нов за науката и
за първи път е описан през 2010 г. Растението е балкански ендемит и е
един от най-редките видове в българската флора. Ареалът на уехтрицовата
урока

заема

североизточния

край

на

балканския

полуостров

(Североизточна България и Румънска Добруджа), в рамките на който видът
е известен с малко на брой и твърде отдалечени една от друга
(разпокъсани) популации.
В България уехтрицовата урока е представена с 3 популации, от
които най-голямата е тази между селата Острица и Кацелово. Другите две
популации се намират североизточно от гр. Аксаково, Варненско и
северозападно от гр. Балчик. В района на село Острица (местността „Къс
баир”),

видът

обитава

екотонната

зона

между

храсталаците

с

преобладаване на келяв габър и драка и местообитанието Субпанонски
степни тревни съобщества (код 6240*). В другите 2 находища
уехтрицовата урока е елемент в състава на разредените храстови
съобщества на келявия габър.
Съгласно представената информация от гл. ас. Стоян Стоянов
(ИБЕИ-БАН) - откривател на находището, в предложението за обявяване
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на нова защитена тертория, популацията при село Острица е представена
от единични екземпляри или разпръснати малки групи, заемащи
периферията на храсталаците или частично навлизащи в по-разредените
техни участъци. По-рядко индивидите се настаняват на съседните варовити
каменисти полянки. Ограниченото разпространение, ниският миграционен
потенциал на вида и привързаността му към специфичния степен хабитат
го правят особено уязвим. Тези последни научни открития са обусловили
включването на втори обект от територията на РИОСВ-Русе в Проекта по
Програма „Life +”. В тази посока през 2012-2013 г. продължи работата по
обявяване на нови защитени територии. Предвид това, че растението е
оцеляло и се развива добре в резултат на специфичните условия, е даден
ход на процедурата за обявяването на защитена местност с цел
съхраняване на вида. Със Заповед № РД-19/11.03.2013 г. на Министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 9/2013 г.) местността е обявена за
защитена.
Природен парк „Русенски Лом”
Обявен е със Заповед № 567/26.02.1970 г. на Министъра на горите и
горската промишленост като народен парк. В последствие два пъти през
1983 г. и през 1986 г. е увеличавана площта му. Прекатегоризиран е в
природен парк съгласно Закона за защитените територии през 2002 г. със
Заповед № РД-794/19.08.2002 г. на Министъра на околната среда и водите.
Общата му площ е 35 210, 438 дка, като включва горски и поземлен фонд.
В границите на парка попадат част от землищата на селата Сваленик,
Щръклево, Нисово, Червен, Кошов, община Иваново, област Русе и село
Писанец, община Ветово, област Русе.
Паркът е разположен по каньоновидната долина на р. Русенски Лом
– последният десен приток на р. Дунав. Признат е като интересен и ценен
обект с висока естетическа стойност, която се обуславя от наличието на
красиви крайречни тераси, меандри, високи отвесни скали, зони с богато
видово разнообразие, пещери, скални образувания, исторически паметници
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с национално и международно значение. От биологическа гледна точка,
уникалността му се дължи на факта, че той се явява едновременно северна
граница за разпространението на много южни и средиземноморски видове
и южна граница за редица растения и животни, характерни за степите и за
по-северни географски ширини.
От 2011 г. на територията на Природен парк „Русенски Лом” се
изпълнява проект „Ломовете - Център за опазване на скалогнездещите
птици”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,
приоритетна ос 3. Основните дейности са свързани с опазването на
видовете и местообитанията им. Охранявани са 2 гнезда на египетски
лешояд и едно гнездо на черен щъркел. По една от тези дейности е
поставен сателитен предавател на един млад египетски лешояд и един
млад черен щъркел.
Като част от изпълнявания друг проект „Трансграничен екологичен
коридор Русе – Гюргево”, е направена инвентаризация на горите в
Природния парк и са проектирани бъдещите дейности за стопанисване на
горите с цел опазване на биоразнообразието, което е в изпълнение на
насоките на Програма Натура 2000. Този доклад и дейностите, свързани с
него,

са

предоставени

на

лесоустройствената

група,

извършваща

лесоустройството на Държавно ловно стопанство „Дунав” – Русе. Същият
е интегриран в Горскостопанския план на ловното стопанство.
В изпълнение на проект „Възстановяване на гори в 10 природни
парка”, е проучена възможността за подмяна на акациеви насаждения и
възстановяване на естественото местообитание. Подготвена е площ от 308
дка, на която са възстановени местообитания от смесени широколистни
гори върху сипеи и стръмни склонове, както и крайречни смесени гори.
Поддържан резерват „Сребърна”
Сребърна е една от най-важните и ценни защитени територии с
голямо значение за опазване на биологичното разнообразие не само в
страната ни, но и в световен аспект. Резерватът е обявен през 1948 г. с
101

Постановление на министерството на земеделието и държавните имоти и
от тогава последователно е включван в списъците на различни национални
нормативни актове и международни конвенции и организации. През 1965
г. е отнесен към категория „А” на проекта МАP - списък на най-значимите
влажни зони в Европа, а през 1975 г. е обявен за влажна зона с
международно значение по Рамсарската конвенция.
През 1977 г. получава статут на биосферен резерват по програма МАВ
на ЮНЕСКО – „Човекът и биосферата”. През 1983 г. около резервата е
обявена буферна зона и резерватът получава най-голямото си признание включен е в Списъка на Световното културно и природно наследство на
UNESCO.
Освен поддържан резерват съгласно Закона за защитените територии
„Сребърна” е орнитологично важно място в България, което попада и в
защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 – „Сребърна” с
идентификационен код BG0000241 по Директивата за съхранението на
дивите птици и Директивата за запазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна, с площ 1448,20 ха.
Резерватът е един от първите на територията на България, които имат
утвърден и влязъл в сила през 2001 г. План за управление. Същият е
актуализиран през 2016 г.
Богатата орнитофауна – 232 вида, представляваща над 50 % от
птиците, срещащи се в България, увеличава значително стойността на
Сребърна като важно място за съхраняване и опазване на биологичното
разнообразие.
Уникалността на езерото е обусловена от няколко фактора, сред
които са наличие на голяма открита водна повърхност и плаващи
тръстикови острови, заемащи почти 2/3 от езерото. Тук се намира
единствената в страната ни гнездова колония на Световно застрашения вид
къдроглав пеликан (Pelecanus crispus).
От 2001 г. периодично Министерството на околната среда и водите
утвърждава Работна програма на фондация „Льо Балкан”- България за
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наблюдения и поддържащи природозащитни дейности в гнездовата
колония на къдроглавите пеликани в резервата.
В резултат на проведените наблюдения, в осем последователни
години от (2009 до 2016 г.), след приключване на гнездовия период
ежегодно се извършват поддържащи дейности в пеликанската колония.
Като част от тях са изградените общо пет дървени наколни платформи
върху тръстиков остров в залив, в централната част на езерото. Резултатите
показват, че птиците предпочитат това място, което постепенно се
очертава като нова гнездова територия, която постепенно се увеличава.
През отчетната година, в резултат на по-високите средно денонощни
температури,

първите двойки къдроглави пеликани са забелязани на

27.12.2015 г., а трайно птиците загнездиха на 27.02.2016 г. Общият брой на
установените възрастни пеликани е между 65-70 двойки. В началото на
месец януари, за около десет дни (периода от 01.01. до 12.01.2016 г.)
цялата водна повърхност на езерото замръзна, като дебелината на ледената
покривка достигна 15 см. Общият отчетен брой млади птици е 84 бр.,
общият брой възрастни – 140, общо екземпляри в колонията – 224.
В резервата са наблюдавани и други обитатели - малък корморан,
жълтокрака чайка, черни щъркели, неми лебеди, лиски, лопатарки, сиви
чапли, малка и голяма бяла чапла, червена чапла, червеногуши гъски и др.
Целогодишно е провеждан и ежедневен мониторинг на водното ниво в
езерото и в междудиговото пространство. Най-високо ниво в захранващия
канал – 360 см. – е отчетено през месец март (18.03), а най-ниско – в месец
януари. Най-високо ниво в езерото – 360 см е отчетено на 18.03.2016 г.
Най-ниското отчетено ниво е 215 см през месец февруари.
НАТУРА 2000
Изграждането

на

НАТУРА

2000

местата

в

Р

България

е

регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е
предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се
състои от два основни елемента:
103

• Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа
„НАТУРА 2000”, в които могат да участват защитени територии (по
смисъла на Закона за защитените територии);
• Защитени територии, които не попадат в защитените зони.
Защитените зони са нова форма на териториална защита на
биологичното разнообразие. Тя се въвежда конкретно за целите на
прилагането на изискванията на

Директивата за местообитанията и

Директивата за птиците и по-конкретно за изгаждането на НАТУРА 2000 в
България. Понятието защитена зона, въведено със Закона за биологичното
разнообразие, обединява употребените в директивите понятия: „Специално
защитена зона” по Директивите за птиците и „Зони под специална защита”
по Директивата за местообитанията.
На територията на РИОСВ-Русе се намират следните защитени зони:
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Табл. 20 Списък на ЗЗ по Директивата за местообитанията
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Код

Наименование

„ЛудогориеСребърна”
„ЛудогориеBG0000171
Боблата”
BG0000169

BG0000173 „Островче”
BG0000180 „Боблата”
BG0000231 „Беленска гора”
BG0000233 „Студена река”

Общини
на
Обща площ
територията
на Забележка
в ха
РИОСВ-Русе
Силистра, Алфатар
5223,80
Ситово
Завет, Кубрат
4836,45
Главиница,Тутракан
Попада и в област
6749,18515 Разград, Лозница
Търговище
3216,87
Тутракан
Попада и в област
5041,85
Бяла
В. Търново
Попада и в област
5301,57
Ценово
В. Търново

BG0000530

„ПожаревоГарван”

6304,9234

Главиница,Ситово
Тутракан, Силистра

BG0000605

„Божкова
дупка”

1,6

Ветово

BG0000610 „Река Янтра”

13900,41

Борово,Бяла
Ценово

BG0000107 „Суха река”

62528,73

Кайнарджа

Попада
и
в
областите
В.
Търново и Габрово
Попада
и
в
областите Варна и
Добрич

Алфатар,Главиница
Ситово, Силистра
Дулово, Кубрат
Завет, Исперих
Разград, Самуил
Ветово, Русе
Сливо поле
Борово
Иваново
Силистра
Сливо поле,
Тутракан

BG0000168 „Лудогорие”

59447,4621

BG0000232 „Батин”

2691,05

BG0000241 „Сребърна”
„КалимокBG0000377
Бръшлен”
„МартенBG0000529
Ряхово”

1448,2177

1172,74

Русе, Сливо поле

BG0000534 „Остров Чайка”

504,17

Силистра

32 488,93

Разград
Цар Калоян
Ветово, Две могили
Иваново, Русе

Попада и в област
Търговище

36756,7004

Силистра, Алфатар
Кайнарджа, Дулово

Попада
и
в
областите Добрич
и Шумен

BG0000608 „Ломовете”
„Хърсовска
BG0000106
река”

7550,18

Табл. 21 Списък на ЗЗ по Директивата за опазване на дивите птици
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Код

Наименование

Обща площ в ха

BG0002024

„Рибарници Мечка”

2582,3

BG0002025

„Ломовете”

33541,321

BG0002030

„Комплекс Калимок”

9429,216

BG0002031
BG0000237

„Стената”
„Остров Пожарево”

79,73
975,8

BG0002039

„Хърсовска река”

35 428,627

BG0000241

„Сребърна”

1448,2177

BG0002048

„Суха река”

25 437,786

BG0002062

„Лудогорие”

BG0002064

„Гарванско блато”
324,3
„Блато
Малък
372,2
Преславец”

BG0002065

91 389,063

Общини
на
територията на
РИОСВ-Русе
Иваново,
Борово
Русе, Ветово
Иваново
Две могили
Разград
Цар Калоян
Тутракан
Сливо поле
Тутракан
Тутракан
Силистра
Кайнарджа
Дулово,
Алфатар
Силистра
Кайнарджа

Забележка

Попада и на
територията на
област
Търговище

Попада и на
територията на
област Добрич
Попада и на
територията на
област Добрич

Самуил,
Разград
Завет, Кубрат
Исперих
Ветово
Сливо поле
Русе
Тутракан
Главиница
Алфатар
Силистра
Дулово Ситово
Ситово
Главиница

На територията на РИОСВ – Русе през 2011 г. е поставено началото
на изработването на интегриран План за управление на двете зони:
„Ломовете” с идентификационен код BG0002025 по Директивата за
опазване на дивите птици и „Ломовете” с идентификационен код
BG0000608 по Директивата за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, като са извършени основните проучвания.
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Биологичното разнообразие
Понятието „биоразнообразие” описва 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 вътре в и между видовете, както и разнообразие на
екосистемите. Нашата страна се намира в зоната на умерения климатичен
пояс и в далечното минало в по-голямата си част е била покрита с
девствени, непроходими гори. Това природно богатство от основаването
на държавата до наши дни е унищожавано от природните стихии и
безогледно от човешката ръка. Основната причина за изсичането на горите
е била превръщането им в обработваеми земи за селскостопанското
производство с оглед прехраната на населението.
В смесените дъбови гори растат цер, благун, космат дъб и др. видове
и заемат равнинните и хълмисти части на страната. Най-многобройни са
летните дъбове. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези
територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред
тези видове са и най-старите дървета, устояли на преходността и капризите
на времето. Това са вековните дървета, за които се полагат грижи, за
тяхното съхранение и опазване във времето.
В териториалния обхват на инспекцията попадат 78 бр. вековни
дървета, като най-многобройна е групата на летните дъбове – общо 32 бр.
Най-старите вековни дървета са 5 зимни дъба на възраст над 800 години,
които се намират в землището на град Исперих. Сред вековните дървета
попадат и нетипични неместни видове, вероятно засадени с декоративна
цел - два броя конски кестена (Aesculus hippocastanum) в двора на
Катедралата „Света Троица”- гр. Русе. Сред забележителните дървета се
наблюдава и една вековна круша на приблизително 200 години, която се
намира в землището на с. Щръклево, община Иваново.
На територията, контролирана от РИОСВ-Русе, обхващаща част от
Дунавската равнина и част от Лудогорието, биоразнообразието е богато и
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се отличава със съхранени, опазени и възстановени диви растителни и
животински видове и генетичните им ресурси. Значителна част заемат
естествените горски масиви, остатъци от вековни дъбови гори, липови
гори, заливни и крайречни гори. Естествените находища на лечебните
растения се намират предимно в горски територии.
Най-голям дял се пада на естествените широколистни гори,
представени от различни видове дъбове, липи, габър, бряст, ясен и др.
Характерни са културите от изкуствени насаждения от различни
модификации хибридни тополи, заемащи голяма част от низинните терени,
крайречните територии, както и основната площ на островите в р. Дунав.
Значително по-малък е делът на естествените заливни гори, които са се
запазили само на малки площи на някои дунавски острови и в крайречните
галерии.
Равнинно-низинният и равнинно-хълмистият релеф на Дунавската
равнина, съчетан с типичния умерено-континентален климат, естествено
предполага развитието на широколистната горскодървесна растителност.
Иглолистните гори са с много по-малко площно разпространение и се
състоят предимно от изкуствено създадени култури. Климатичните и
хидроложки условия не благоприятстват тяхното развитие.
В миналото териториите, попадащи в обхвата на РИОСВ-Русе, са
били заети от обширни широколистни горски масиви, основната част от
които е била унищожена с цел усвояване на земеделски територии. При
коригирането на речните течения, съчетано с пресушаването на
крайбрежните влажни зони, са били унищожени и естествените заливни
гори. С оглед развитието на интензивно горско стопанство и по-високи
добиви, тези масиви са били премахнати и от дунавските острови, като са
заместени от култури от хибридни тополи, отличаващи се с бърз растеж и
прави стебла. Във връзка с тези факти може да се направи извод, че
съвременното състояние на горите и земите от горския фонд е силно
изменено и повлияно от стопанската дейност, като естественият характер е
запазен в много ниска степен.
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През 2016 г. е констатирано съхнене на черен бор, смърч, гледичия,
махалебка, явор и ясен. Установени са и нападения от тополов листояд.
Сечите в горите и другите мерооприятия се провеждат съгласно
утвърдените лесоустройствени проекти, горскостопански планове и
програми.
От общата площ на защитените територии в обхвата на РИОСВ-Русе
горските територии заемат 52,68 %. Този факт показва, че горските
територии

имат

ключова

роля

за

съхраняването

биологичното

разнообразие, тъй като са значим елемент в екосистемите и осигуряват
подходящи местообитания за развитието на голям брой растителни и
животински видове.
През 2016 г. са възникнали 14 пожара, като засегнатата площ е 298
дка. Като основна причина за възникването им е човешката небрежност.
На територията на държавния горски фонд, в обхвата на РИОСВРусе, функционират няколко бази за интензивно стопанисване на дивеча –
в ДЛС „Каракуз”, ДЛС „Воден – Ири-хисар”, ДГС „Сеслав” и ДЛС
„Дунав”. В тях се осъществява подборен и трофеен лов при организиран
ловен туризъм. Предмет на интерес са видовете сърна, благороден елен,
дива свиня, елен лопатар, представители на едрия дивеч.
През последните 5–6 години се наблюдава голяма активност на
гражданите по отношение спасяването на животински видове, предимно
птици в безпомощно състояние, особено през пролетно-летните месеци.
Броят на проверките по сигнал за бедстващи животни през 2016 г. е 55,
като 34 екземпляра са настанени в Спасителен център. Подаването на
актуална иформация от гражданите и търсенето на съдействие и помощ от
страна на РИОСВ-Русе показва, че населението не е безучастно по
отношение

опазването

на

животинските

видове.

Своевременното

сигнализиране и оказването на ветеринарно-медицинска помoщ в много
случаи допринасят за спасяване и запазване на видовете, някои от които са
много ценни.
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Липсата на констатирани нарушения по отношение на търговията с
ранно-цъфтящи пролетни цветя през 2016 г. показва, че се полагат усилия
от съответните институции и общините за информиране на населението за
съществуващите забрани и за опазване на находищата.
Около 5 000 вида животни и 25 000 вида растения са защитени от
пре-експлоатация като обект на международната търговия съгласно
Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата
флора и фауна (CITES). С цел регулиране на международната търговия,
която е един от застрашаващите числеността на много екзотични видове
фактори, в страната ни е въведен регистрационен и уведомителен режим. В
тази връзка ежегодно в РИОСВ-Русе се регистрират десетки екземпляри,
които попадат под юрисдикцията на Конвенцията. През последните две
години се наблюдава тенденця към увеличаване на броя на регистрираните
екземпляри, който като цяло за РИОСВ-Русе не е малък. През 2016 г. са
издадени 118 регистрационни карти съгласно чл. 91, за регистрация на
екземпляри от видове по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие,
включени в приложения A и B на Регламент 338/97 на Съвета относно
защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на
търговията с тях. Тези данни показват, че интересът към екзотичните
видове животни на територията на областите Русе, Разград и Силистра се
повишава.
Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от
1967 г. в почти всички европейски държави, координира се от Wetlands
International. В България то се организира от Българското дружество за
защита на птиците (БДЗП).
Обект на мониторинг са всички видове птици, за които влажните
зони са основно местообитание – източник на храна, място за почивка
и/или отглеждане на потомство. Към тях се включват изцяло разредите
гмуркачоподобни,

гмурецоподобни,

пеликаноподобни,

бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и
дърдавцови.
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Постоянен обект на среднозимен мониторинг са и грабливите птици,
изцяло зависещи от влажните зони–морският орел, орелът-рибар и
тръстиковият блатар. В България зимуват 8 вида водолюбиви птици,
застрашени от изчезване в световен мащаб, както и голям брой видове,
застрашени в Европа. Тези местообитания и обитателите им са предмет на
опазване и на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
Установяването на числеността, динамиката на популацията на
зимуващите в България водолюбиви птици, както и местата от особена
важност за тях е от голямо значение за научно обоснованото определяне на
мерките за тяхното опазване.
Някои

видове

животни

съгласно

Закона

за

биологичното

разнообразие се ползват с режим на ограничено ползване от природата.
Такива са градинският (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum).
През последните години се забелязва тенденция към увеличаване на
интереса на лицата, които се занимават с търговия на градински и лозов
охлюв. През 2016 г. са функционирали 9 пункта за изкупуване на охлюви.
Територията на РИОСВ-Русе от биологична гледна точка се
характеризира с голямо разнообразие на лечебни растения. Това се
обуславя и от биогеографското разположение и климатичните особености
на района. Билкосъбирането за някои от населените места е един от
основните поминъци и основен източник на доходи за местното население.
През 2016 г. се наблюдава спад към билкозаготвителната дейност подадено е 1 ново уведомление за организиране на билкозаготвителен
пункт и е регистрирана 1 книга за билки.
През 2016 г. в трите области са функционирали общо 120
билкозаготвителни пункта. Справката от годишните отчети на пунктовете
показва, че предмет на стопанска дейност са обикновена коприва (корени,
листа), троскот (корени), липа (цвят, листа), бъз (цвят, плод), глухарче,
врабчови чревца, мащерка, бял равнец, шипка (плод), слез, обикновен глог
(цвят с листа, плодове), змийско мляко, обикновен пчелинок, маточина,
репей, бръшлян и някои др.
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Постоянен остава интересът от страна на билкозаготвителите към
култивирано отглеждане на редки и застрашени видове растения. Такива
са случаите с балканския ендемит – мурсалски чай, отглеждан в 2 села на
територията на община Главиница. Мурсалският чай е включен и в
Червената книга на България. Отглеждането на такива растения подлежи
на много строг контрол за произход на генетичния материал.
С оглед опазване ресурсите на някои видове лечебни растения с
ограничени запаси в природата, всяка година Министърът на околната
среда и водите издава Заповед за ползването на лечебните растения под
специален режим за текущата година. Не се разрешава събиране на билки
от тези видове в националните паркове, както и извън определените със
заповедта райони и количества. Режимът не се отнася за случаите, когато
билките се събират за лично ползване. Допустимите за събиране
количества билки от естествените находища се отнасят за 11 вида лечебни
растения, забранените за събиране билки от естествените им находища на
територията на цялата страна са 24 вида.
Практиката през изминалите години показва, че отпуснатите
количества се използват в много малък процент, т.е. малки количества от
тези видове се събират от природата, което е един щадящ механизъм за
видовете и техните популации във времето. През 2016 г., на територията на
инспекцията не са събирани и отчетени видове лечебни растения, които са
поставени под режим на ограничено ползване.
Мониторинг на биологичното разнообразие (БР), като част от
Националната система за мониторинг на БР.
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие
(НСМБР) представлява комплексен механизъм за проследяване и
обобщаване на промените в биологичното разнообразие на Република
България в дългосрочен план. Това се осъществява, от една страна, чрез
целенасочени и дългосрочни наблюдения на елементите на биологичното
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разнообразие, съпроводени със събиране, обработка, съхранение и пренос
на данни, а от друга страна – чрез система за оценка и анализ на
въздействията върху биологичното разнообразие, неговото състояние и
мерките, които се предприемат за предотвратяване на загубата му. НСМБР
е основен инструмент в помощ при взимане на управленски решения,
имащи отношение към опазването на биологичното разнообразие в
България на национално ниво, като заедно с това обслужва нуждите от
информация на възможно най-широк кръг потребители.
Обектите на мониторинг в рамките на НСМБР са избрани видове от
различни биологични групи и избрани типове хабитати (местообитания).
Те са разделени на видове и хабитати, чиито мониторинг трябва да започне
възможно най-скоро (приоритетни), и видове и хабитати, чиито
мониторинг може да започне на по-късен етап. Предложени за мониторинг
в рамките на НСМБР са както следва:
• Безгръбначни животни – 252 вида, от които 74 са приоритетни;
• Риби – 51 вида, от които 16 са приоритетни;
• Земноводни и влечуги – 21 вида, от които 13 са приоритетни;
• Птици – 315 вида;
• Бозайници (без прилепи) – 16 вида, от които 10 са приоритетни;
• Прилепи – 13 вида, от които 9 са приоритетни;
• Гъби – 16 приоритетни вида (и допълнително наблюдение на други
видове на принципа на избрани пробни площадки из територията на
цялата страна);
• Висши растения – 176 вида, от които 52 са приоритетни;
• Мъхове – 13 вида, от които 5 са приоритетни;
• Хабитати – 96 типа (според Палеарктическата класификация), от
които

61

са

приоритетни,

и

съответно

46

типа

(според

класификацията на Приложение I към Директива Хабитати
92/43/EEC), от които 37 са приоритетни.
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През 2016 г. е взето единствено участие в среднозимното преброяване
на водолюбивите птици.
III. Анализи по фактори на въздействие
1. Отпадъци
Всички 22 общини имат утвърдени програми по „Управление на
дейностите с отпадъци” (УДО). През 2016 г. общините Ценово, Сливо поле
(област Русе), Завет, Кубрат, Лозница (област Разград) и Алфатар (област
Силистра), са актуализирали общинските програми по опазване на
околната среда (ООС). Програми по управление на отпадъците са
актуализирали, освен горепосочените шест общини, и общините: Бяла, Две
могили, Русе, Иваново (област Русе) и Тутракан (област Силистра). През
докладвания

период

са

предоставени

отчети

от

общинските

администрации за изпълнението на предвидените в действащите програми
през предходната 2015 г. дейности.
Съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците – ЗУО (ДВ 53/2012 г.), общините, които не са представили през
2016 г. актуализирани програми по управление на отпадъците, са в процес
на консултации и подготовка на нови общински наредби и програми за
управление на отпадъците, регламентиращи управлението на битовите,
строителните, биоотпадъците, опасни отпадъци от бита и т. нар. „масово
разпространени отпадъци“. В наредбите и програмите ще се отразят
актуалните изисквания на нормативната база по отпадъците.
Всички общини на контролираната територия са въвели системи за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.
Периодично се извършва ремонт или подмяна на старите и амортизирани
съдове с нови.
През 2016 г. някои от организациите по оползотворяване на
отпадъци от опаковки прекратиха договорите си с отделни общини на
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територията на РИОСВ – Русе. Към края на периода, е установено, че в 11
общини има разделно събиране на отпадъци от опаковки. Причините за
прекратяване на договорите е неефективност при експлоатация на
системите за разделно събиране.
В изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3, т.11 от ЗУО, в
градовете, които са областни центрове –Русе, Разград и Силистра, са
провеждани комисии за определяне на местата за разполагане на площадки
за безвъзмедно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата,
в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други.
През 2016 г. поради промените в ЗУО (отпадна изискването за
разработване на фирмени програми) не са утвърждавани такива.
Съгласувани са програми за управление на отпадъци на 11 общини,
описани по-горе. Съгласувани са общи устройствени планове на 6 общини.
За докладвания период годишните отчети за отпадъци, съгласно
изискванията на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри (ДВ бр. 51/20.06.2014 г.), са изпратени в ИАОС от
лицата, генериращи и третиращи отпадъци.
Фирмите с издадени разрешения за дейности по третиране на отпадъци от
черни и цветни метали на територията на РИОСВ–Русе през 2016 г. са 34, с
68 действащи площадки.
Битови отпадъци
РИОСВ–Русе контролира 22 общини с 304 населени места с
население от 494 322 жители души. Във всички населени места
функционират системи за организирано сметосъбиране. Отпадъците се
обезвреждат на съответните регионални депа за отпадъци. В Приложение І
е представена таблица за състоянието на организираното сметосъбиране по
общини.
През 2016 г. експертите на РИОСВ – Русе са извършили проверки по
заповеди на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърдения
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годишен план в населените места на контролираната от инспекцията
територия за чистотата на речните корита и общинските пътища. При
проверките са дадени 40 предписания за почистване от отпадъци на
замърсени

терени.

На

виновните

длъжностни

лица,

допуснали

замърсяванията са съставени 7 акта за установяване на административни
нарушения.
От системите за разделно събиране на масово разпространени
отпадъци най-добре развити са системите за разделно събиране на
отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори
(НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и
отработени масла. Предстои още работа по доизграждането на системата
за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
(ИУЕЕО). На територията на РИОСВ–Русе все още не е решен въпроса по
третирането на т. нар. био-отпадъци и изграждането на системи за
домашно компостиране. В процес на изграждане от частен инвеститор е
инсталация за сепариране на смесените битови отпадъци от регион Русе.
Със средства от Републиканския бюджет се изгражда сепарираща
инсталация и в регион Силистра. В Приложение ІІ е представена таблица
за състоянието на системите за събиране на масово разпространени
отпадъци по общини.
Генерираните

в

региона

отпадъци

се

събират,

съхраняват,

транспортират и предават: за преработка на лицензирани физически и
юридически лица, притежаващи разрешение по чл. 67 или регистрация по
чл. 78 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ, брой 53/2012 г.),
или за обезвреждане чрез депониране на регионалните депа на гр. Русе, гр.
Силистра и гр. Разград, както и на общински депа Бяла и Две могили до
изграждането на Регионално депо – Бяла.
През 2016 г. на депата са приети и депонирани битови отпадъци,
показани в таблицата.
Табл. 22
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№ Депо

1
2
3

Русе
Силистра
Разград

Количество
депонирани
битови
отпадъци през
2013 г. - тона
80 485
37 584
48 435

Количество
депонирани
битови
отпадъци през
2014 г. - тона
94 714
36 339
48 131

Количество
депонирани
битови
отпадъци през
2015 г. - тона
84 730
36 075
49 660

Количество
депонирани
битови
отпадъци през
2016 г. - тона
84 406,800
31 934,000
47 269,290

4

Бяла

7 606

6 561

5 624

5 110,470

5

Две могили

3 219

3 388

3 389

2 872,000

Справка за състоянието по събиране и транспортиране на битови
отпадъци (БО) е представена в Приложение І, а за масово разпространени
отпадъци (МРО) в Приложение ІІ.
Фиг. 44 Количества депонирани битови отпадъци на регионални и
общински депа от 2013 до 2016 г.

Количествата на депонираните битови отпадъци през 2013 г., 2014 г.,
2015 г. и 2016 г.
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На нито едно от депата все още няма изградена и функционираща
инсталация за предварително третиране на отпадъците преди депонирането
им. Депата (старите сметища) в общинските центрове и населените места
в общините не отговарят на нормативните екологични изисквания. По тази
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причина всички общински администрации са представили през 2005 г.
актуализирани планове за привеждането им в съответствие с изискванията
на отменената към момента Наредба № 8 за условията и изискванията за
изграждане и експлоятация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотваряване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.). През
2016 г. не са се експлоатирали депа (сметища), които не отговарят на
екологичните изисквания. Изключение правят общинските депа на
общините Бяла и Две могили, които ще се експлоатират до изграждането
на новото регионално депо, което поради редица причини доста се забавя
във времето.
През 2016 г. приключи техническата рекултивация на старото
градско сметище на гр. Русе, което е на площ от почти 300 дка, както и
рекултивацията на клетка 1 на Регионално депо - Русе, финансирана със
средства от общински бюджет на Община Русе и събрани отчисления по
чл. 60 от ЗУО. Техническа рекултивация е извършена и на депата в
населените места: град Исперих- село Лъвино, град Главиница, град Цар
Калоян, град Ветово, село Калипетрово и село Айдемир.
Предстои рекултивиране на старите общински сметища в Иваново,
Ценово, Лозница, Тутракан и Дулово. Проектите на някои от тях са
върнати от МОСВ за доработка и комплектоване с необходимите данни.
Проведен е мониторинг на рекултивирани депа за битови отпадъци на
общините Кубрат, Завет, Разград, Силистра, Кайнарджа и Алфатар.
Същите

са

рекултивирани

съгласно

разработените

проекти,

няма

замърсяване с отпадъци, предстои извършване на заложените по проектите
мерки за мониторинг.
След проверки на място и дадени предписания на общините Русе,
Две могили, Ветово Кубрат, Завет, Исперих, Цар Калоян, Самуил,
Силистра, Кайнарджа и Дулово, както и по инициатива на общинските
администрации през 2016 г. са почистени 20 броя нерегламентирани
сметища за отпадъци, с обща площ от 30 дка. За сравнение през 2015 г. са
били почистени 22 нерегламентирани сметища с обща площ 48 дка.
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Замърсени площи с отпадъци в населените места на региона са
констатирани многократно. Част от отпадъците са събрани и извозени на
съответните регионални депа в най-близките населени места. На виновните
лица са съставени 8 акта за установените административни нарушения.
Кметовете на всичките 22 общини в региона изпълняват указанията,
посочени във връчените им заповеди за преустановяване експлоатацията
на всички общински депа, които не отговарят на нормативните екологични
изисквания.
През 2016 г. остана нерешен проблема с Регионално депо – БоровоБяла. Строежът му трябваше да приключи в много-кратък срок – до месец
ноември 2015 г., тъй като тогава изтече крайният срок за реализиране на
плащания за извършени дейности по проекти, финансирани по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.“. През краткия период на
строителството са извършени много малък обем от работи. Към края на
2015 г. община Бяла, като водеща община търси други методи за
финансирането на проекта. Депото би следвало да обслужва общините
Бяла, Борово, Две могили и Ценово, както и общините Опака и Полски
Тръмбеш, които са извън територията на РИОСВ–Русе. След изграждането
на депото предстои закриване на общинските сметища на общини Бяла и
Две могили, които все още се използват.
Изградени са и функционират осем броя градски пречиствателни
станции за отпадни води, както следва:
• ГПСОВ – Русе;
• ПСОВ – Разград;
• ПСОВ – Лозница;
• ПСОВ – Кубрат;
• ПСОВ – Исперих;
• ПСОВ – Дулово;
• ПСОВ – Ситово;
• ГПСОВ – Главиница.
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Образуваните утайки от пречиствателните станции се съхраняват на
изсушителни полета. Утайки от ПСОВ на гр. Русе се оползотворяват чрез
употребата им в земеделието, като подобрител на качеството на почвата.
През 2016 г. са оползотворени 3 800 тона утайки.
Строителни отпадъци
При осъществяването на превантивния и текущ контрол на фирмите,
занимаващи се със строителни дейности се дават предписания за извозване
на строителните отпадъци до съответните Регионални депа.
На депото на гр. Русе са изградени две клетки за строителни
отпадъци. На депата в Силистра и Разград строителните отпадъци се
депонират смесено с битовите отпадъци.
Към момента на територията на РИОСВ-Русе има разработен и
реализран един проект за рециклиране на строителни отпадъци.
Местополжението на площадката е в непосредствена близост до
Регоналното депо на гр. Русе. Експлоатира се мобилна инсталция за
раздробяване и сепариране по фракции на строителните отпадъци.
Получените материали се реализират на пазара като продукти за повторно
влагане в строителството.
През 2016 г. в инсталацията са реализирани като продукт за влагане в
строителството 3 866,80 тона.
Производствени и опасни отпадъци
През 2016 г. няма утвърдени програми от РИОСВ-Русе за
индивидуално изпълнение на задълженията на лицата, които пускат на
пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Производителите и вносителите на такива
продукти в региона изпълняват задълженията си чрез сключването на
договори с организации по оползотворяване на масово разпространени
отпадъци или чрез заплащане на съответните такси в ПУДООС. В резултат
на извършения от експертите на РИОСВ – Русе контрол, са събрани
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средства от лицата, пускащи на пазара масово разпространени отпадъци
(основно от опаковки), които възлизат на 16 927,93 лв.
В РИОСВ–Русе за 2016 г., по реда на Наредба № 2/2014 г. за
класификация на отпадъците са утвърдени 843 работни листи за
класификация на отпадъците, генерирани от 224 фирми.
След влизането в сила на сега действащия Закон за управление на
отпадъците (ЗУО), отпадна задължението фирмите, след класификация на
отпадъците да разработват и изпълняват фирмени програми за управление
на отпадъците.
В срок до 10 март ежегодно всички юридически лица, генериращи
и/или третиращи производствени и/или опасни отпадъци внасят годишни
отчети за отпадъците в ИАОС.
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.
Прилагайки ЗУО през отчетния период са изготвени и издадени от
Директора на РИОСВ- Русе: 26 броя Разрешения по чл. 67 от ЗУО за
извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на
отпадъци,

включително

предварително

третиране

преди

оползотворяването или обезвреждането им;
58 броя издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
В Закона за управление на отпадъците са въведени ограничения за
местоположението на площадките за извършване на дейности с отпадъци
от метални опаковки, излезли от употреба МПС, електрическо и
електронно оборудване и др., във връзка с което от фирмите, които
заявяват извършването на такива дейности са изискани към подадените
заявления и документации за издаване на разрешения да се приложи
удостоверителен документ, издаден от съответния компетентен орган,
указващ местоположението на площадката и съответствиоето й с
нормативните изисквания.
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Подробна

информация

за

утвърдените

работни

листи

за

класификация на отпадъци, издадените разрешителни и регистрационни
документи е представена в Приложение № ІІІ.
Болнични отпадъци
По

отношение

на

болничните

отпадъци,

на

територията,

контролирана от РИОСВ–Русе няма действащи инсинератори за изгаряне
на болнични отпадъци. Всички здравни заведения са сключили договори за
транспортиране и предаване на опасните си отпадъци за обезвреждане в
инсталации,

отговарящи

на

нормативните

екологични

изисквания.

Функционират два автоклава за обезвреждане на опасни болнични
отпадъци в МБАЛ – Силистра и УМБАЛ – Русе. В двете инсталации са
оползотворени общо 93,04 тона отпадъци от подгрупа 18 01. Отпадъците,
които подлежат на задължително обезвреждане в инсинератор се
транспортират и предават основно на инсинератора на ПУДООС в
„Александровска Болница” - София. Съществуващото положение по
третирането на опасните болнични отпадъци е задоволително, всички
дейности с тях се извършват от лица, притежаващи необходимите
разрешителни или регистрационни документи, изискващи се от ЗУО.
Кратка обобщена оценка за състоянието и разрешаването на
проблемите с отпадъците на територията на РИОСВ
Основните проблеми, свързани с третирането на отпадъците на
територията контролирана от РИОСВ-Русе могат да бъдат обобщени в
следните насоки:
• прилагането на приоритетите за управление на отпадъците,
съгласно ЗУО се затруднява, поради недостатъчните мерки за намаляване
на отпадъците, постъпващи за депониране и изпълнението на изискванията
за разделно събиране на отпадъците;
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• отделяните разходи за управление на отпадъците на всички нива са
недостатъчни, а инвестициите свързани с управлението на отпадъците –
ограничени;
• все още експертите констатират неконтролирано изхвърляне и/или
изгаряне на отпадъците и появата на 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 отпадъците;
• голямото изоставане при изграждането на регионалното депо на гр.
Бяла, което води до продължаване на експлоатацията на старите сметища
на гр. Бяла и гр. Две могили, които не са изградени съгласно съвременните
изисквания за такъв вид съоръжения.
III.2. Шум
РИОСВ-Русе организира извършване на измерването, оценката,
управлението и контрола на шума, излъчван от промишлени инсталации и
съоръжения в областите Русе, Разград и Силистра.
Списъкът на подлежащите на мониторинг промишлени източници на
шум в района на инспекцията обхваща около 95 предприятия. Той се
актуализира постоянно в зависимост от дейността им.
По-голяма част от промишлените предприятия в района на
инспекцията са разположени в производствено-складови зони или извън
населените места, така че влиянието на излъчвания от тяхната дейност
шум върху населението е минимално. Допустимите гранични нива на шум
за тях са 70 dB(А) съгласно Наредба № 6/2006 г. за показателите за шум в
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части
на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната
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среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на
вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Фиг. 45 Разположение на обектите, в които са извършени контролни
измервания на шум през 2016 г., в зависимост от устройствената зона

0,00%
13,00%

производствено складова зона ‐
14 предприятия
централни градски части ‐ 2
предприятия

87,00%

жилищна зона ‐ 0 предприятия

Съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2016 г.
контролни проверки на нивата на шум се извършиха в 16 промишлени
обекта. При измерванията е установено, че по границите на предприятията
не се констатира превишение на граничните нива на шум, съгласно
Наредба № 6/2006 г.
Фиг. 46
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„Витте Аутомотив България” ЕООД
"Раломекс" АД
„БГ Агро Търговска компания” ЕООД
„Млин 97” АД
"Авалон Индъстри" АД
„Пътперфект ‐ Т” ЕАД
"Фибран България" АД
„Фазерлес” АД
„Емакс” ООД
„Брамак ПС” ЕООД
“Екон 91” ООД
"Монтюпе" ЕООД
“Керос България” ЕАД
"Лубрика" ООД
“Спарки” АД
“Феникс 94” ООД
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Максимално еквивалентно ниво на шума, измерено по границите на
обекта (гранична стойност 70dB(A) с изключение на Витте Аутомотив
България ЕООД, където измерването е в „място на въздействие)

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

52.3

50.6

45

гранично дневно ниво
зона за научноизследователска
дейност dB(A)
измерено ниво dB(A)

фонов шум dB (A)

МВ1

Еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие (МВ) около
„Витте Аутомотив България” ЕООД, площадка ул. „Дунавски кът“ №7
Проверки по жалби и сигнали.
През периода са регистрирани една жалба и един сигнал за високи
нива на шум следствие работата на промишлени обекти на територията на
РИОСВ-Русе. Жалбата, препратена от областна администрация Русе, е за
високи нива на шум, в следствие работата на цех за производство на
строителни смеси в с. Ряхово, собственост на фирма „Авалон индъстри”
АД. Извършеният емисионен контрол на шум, съвместно с РЛ-Русе
показа, че жалбата е неоснователна.
Срещу брикетна фабрика Русе, собственост на „Автоман” ЕООД-гр.
София, е подаден сигнал за високи нива на шум. Оказа се, че сигналът е
подаден от лице, обитаващо жилище в „предимно производствена зона” на
гр. Русе, където е разрешено строителството на общежития или жилища
само за работещи в съответното предприятие. По тази причина граничната
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стойност на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г. е определена на 70 dB/A.
Извършеният емисионен контрол на шум, съвместно с РЛ Русе показа, че
сигналът е неоснователен.
Фиг. 47 Еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие (МВ) около
брикетна фабрика Русе, собственост на „Автоман” ЕООД, гр. София

70
70
65
60
55
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45
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5
0

60.5

гранично дневно ниво
dB(A)
измерено ниво dB(A)

МВ1

Изводът, който може да се направи по отношение на шума в
контролирания от РИОСВ- Русе регион през 2016 г. е, че проверените
промишлени обекти не са превишавали граничните нива на шум, съгласно
Наредба № 6/2006 г., поради което не са давани предписания.
Табл. 23
Брой промишлени източници, отговарящи на нормативните
изисквания спрямо общ брой на промишлените източници,
подлежащи на контрол през 2016 г. и проверките по жалби и
сигнали
Брой дадени предписания спрямо
предписания
Брой наложени глоби /суми, лв./

брой

17/17
(при
жалбата
измерване не беше
извършвано, понеже
обектът беше в плана
за 2016 г.
изпълнени 0/0
0/0

В контролната дейност през 2016 г. са извършени проверки на
нивата на шум за пръв път на „Емакс” ООД и „БГ Агро Търговска
компания” ЕООД. Не е констатирано превишение на граничните нива на
шум.
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При анализ на резултатите от получените през 2016 г. протоколи от
извършени СПИ (собствени периодични измервания) на шум не е
регистрирано превишаване на граничните нива, съгласно Наредба №
6/2006 г. Същите са проведени от фирми, които притежават съответната
акредитация.
Изводът, който може да се направи по отношение на шума в
контролирания от РИОСВ-Русе регион е, че резултатите от контролни
проверки и от СПИ показват спазване на нормативните изисквания от
операторите по отношение на излъчвания в околната среда шум.
Фиг. 48 СПИ на шум на предприятия с КР съгласно условията, заложени в
него

5,00%
5,00%
7,00%
36,00%

Извършили СПИ на шум през
2016г. ‐ 19 обекта
Неизвършили СПИ на шум
през 2016г ‐ 24 обекта
Неработещи ‐ 4 обекта
Неизградени ‐ 3 обекта
Извършили СПИ на шум без
КР през 2016г.‐ 3 обекта

47,00%

Разработени и одобрени общински планове за действие за
ограничаване и намаляване на шума в околната среда на територията на
РИОСВ-Русе.
Освен промишлените предприятия основен източник на шум в
населените места е транспортът. С цел управление, намаляване и
предотвратяване нивата на шум в околната среда за агломерациите,

128

основните пътища, ЖП линии и летища, се изработват стратегически карти
на шум, вследствие от които са плановете за действие. През март 2012 г.
Общинският съвет одобри стратегическата карта на шум за гр. Русе, като
единствена агломерация (населено място с над 100 000 жители) в региона
на инспекцията. Тази карта съдържа текстова и графична информация за
предходна, настояща и очаквана шумова ситуация в Русе. От нея става
ясно къде са местата в града с най-високи нива на шумово натоварване.
Разработен е и приет план, съдържащ

мерки за намаляване и

предотвратяване на шума. Предвид голямата територия на гр. Русе и
утежнената акустична обстановка, видно от стратегическата карта на шум,
в съответствие с наличния финансов ресурс, Община Русе следва да
предприеме приоритетно мерки в районите с най-голямо превишение на
граничните нива на шума. В изпълнение на плана предвид

факта, че

основният източник на шум в градската среда е транспортът, бяха взети
мерки за реорганизация на движението на обществения транспорт чрез
изпълнение на проект „Интегрирана система за градски транспорт”.
Извършени са и реконструкции на невралгични кръстовища в гр. Русе с
цел облекчаване на движението на транспортните средства и от там
намаляване нивата на излъчвания

шум. Не на последно място е и

реализацията на проект за изграждане на велосипедна мрежа, изпълнен в
много кратък срок. Предстои изграждане на шумозащитни екрани на найнатоварените шумово точки в града – основно при обектите с усилена
щумозащита.
През 2017 г. ще се извърши преразглеждане на стратегическата карта на
шум на агломерация Русе, тъй като изтича петгодишния нормативно
определен срок.
III. 3. Радиационен контрол
1. Радиационния гама фон и атмосферна радиоактивност
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На територията, контролирана от РИОСВ – Русе, Изпълнителна
агенция по околната среда и водите е изградила 3 пункта, които са част от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на
радиационния гама-фон – в гр. Русе, гр. Силистра и с. Самуил, Област
Разград. Данните постъпват в системата и се публикуват на интернет
страницата на ИАОС. Резултатите от наблюденията през 2016 г. показват,
че радиационният гама-фон в контролираните пунктове е в границите на
характерния естествен гама-фон за съответния пункт и конкретните
метеорологични условия.
2. Кратка информация за радиологичните характеристики на
необработваеми почви и води от повърхностни реки и водоеми.
РИОСВ-Русе не извършва радиационен контрол.
III. 4. Химикали и управление на риска от големи аварии
1. Кратко описание на състоянието в областта на управлението на
химикалите

(Описание

на

контролираните

обекти-общ

брой

на

задължените лица, и разпределението им по задължения съгласно
различните нормативни актове в областта на управлението на химикалите;
брой на предприятията, попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел Първи
на ЗООС и разпределението им по класификация по Приложение 3 на
ЗООС).
Контролът на всички опасни химични вещества (ОХВ) се
осъществява на база общоприетото европейско законодателство, което е
транспонирано в българското. В основата на прилагането в Европейския
съюз на съвременното законодателство в областта на химичните вещества
в полза на здравето на човека и околната среда е Европейската агенция по
химикали (ECHA). Тя има за цел повишаване качеството на живот като
гарантира

безопасна

употреба

на

химикалите

в

Европа.

Чрез

законодателството на Европейския съюз в областта на химичните вещества
агенцията разполага с обширна база данни, която постоянно се
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актуализира и съдържа подробна информация относно химичните
вещества, произвеждани и внасяни в Европа. Разбирайки по-добре
опасностите от химикалите, предприятията могат допълнително да
понижат рисковете и да допринесат за безопасната им употреба.
Контролът върху химичните вещества се осъществява, съгласно
изискванията на 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

смеси;
•

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества

и смеси;
Регламент (EO) 1907/2006 (REACH);
•

Регламент

(ЕО)

1272/2008

(CLP)

относно

класифицирането,

етикетирането и опаковане на вещества и смеси;
•

Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчиви органични замърсители;

•

Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите;

•

Наредба за реда и начина за ограничаване на производството,

употребата или пускането на пазара на определени опасни химични
вещества, смеси и изделия от приложение XVII на Регламент (EO)
1907/2006 (REACH);
•

Регламент (ЕО) 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти

за растителна защита;
•

Регламент (ЕО) 1102/2008 относно забраната за износ на метален

живак и някои живачни съединения и смеси, и безопасно съхранение на
метален живак;
•

Регламент (ЕО) 689/2008 относно износа и вноса на опасни химични

вещества;
•

Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди;

131

•

Регламент (ЕО) № 1896/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г.

относно първата фаза на програмата, посочена в чл. 16, параграф 2 от
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
биоцидите;
•

Регламент ЕО № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г.

относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в чл.
16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно пускането на пазара на биоциди.
Общият брой на обектите на територията на РИОСВ-Русе, които
подлежат на контрол

по химикали е 102, от тях в годишния план за

контрол през 2016 г. са били предвидени 31 проверки на 31 обекта.
През 2016 г. планът с обекти, подлежащи на контрол по Закона за защита
от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, е изпълнен на
100%.
Извършени са общо 37 проверки на 31 обекта, подлежащи на
контрол, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). От общия брой
проверки са направени 31 планови (от тях 8 са били екипни и съвместни) и
6 извънредни (последващ контрол и по писма за нотификации от КЗП).
Извършени са и 10 извънпланови проверки (по сигнали, писма на МОСВ,
последващ контрол).
Разпределението на контролираните обекти по задължения през 2016
г. съгласно различните нормативни актове в областта на управлението на
химикалите, е представено по-долу в
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ие
на
опасни
вещества

Тема на проверката
649/2012
(PIC)
Регламент
850/2004
(POPs)
1102/2008
(Живак)
р

Обект

Регламент
1907/2006
(REACH)
Регламент
1272/2008
(CLP)
Регламент
648/2004
(Детерген
)
Регламент

№

Брой проверки

Табл. 24 Обекти, подлежащи на контрол по Закона за вредното въздействие
на химичните вещества и смеси през 2016 г.

1

2

4

5

1.

„Еко България“ ЕАД
гр.
Разград,
Гарова планова
промишлена зона

х

х

2.

„Глобъл линкс“ ЕООД
гр. Русе, бул. „България“
№
133, планова
складова
база
за
химикали

х

3.

„Б – контакт“ ООД
производство на белина планова
в
гр.
Бяла

х

4.

„ДМВ“
ЕООД-гр.Русе
складова база за горива планова
в гр. Мартен, Русе

х

х

5.

Депо
за
нефтопродукти
в гр. Русе

х

х

6.

7.

8.

9.

10.
11.

3

светли
„Сакса“ планова

„Булмаркет ДМ“ ООД
складово стопанство за
дизелово
гориво
в гр. Бяла
„Лубрика“ ООД - гр.Русе
производство
на
отработени масла
„Ромпетрол
България“
ЕАД бул. „Тутракан“ №
100,
Петролен
терминал
в гр. Русе
„Инса
порт“
ЕООД
бул. „Тутракан“№ 100,
терминал
за
горива
в гр. Русе
„Оргахим“ АД – гр. Русе,
бул. „Трети март“ № 21производство на бои

6

7

8

9

10
х

х

х

х

планова

х

х

х

планова

х

х

планова

х

х

планова

х

х

планова

х

х

„Джи Ти Ей Петролеум“
планова
ООД, гр. Бяла

х

х

133

12.

13.

14.

15.

16.

17.

„999- Ивайло Асенов“
ЕООД
гр. Бяла, републикански
път,
I-5
Русе-Търновоскладова
база
за
съхранение на ПРЗ
„Екон-91“
ООДгр. Русе-производство на
бои, смоли, лакове
„Сафик-Алкан Химснаб“
ЕАД гр. Русе, ул.
„Акад.
Михаил
Арнаудов“
№
3
складова
база
и
търговия с химикали
„Органика
България“
ООД
производство
на
дунапрен в с. Батишница
„Глоуб индъстрис“ ЕООД
цех за производство на
дунапрен и матраци, с.
Батишница
„Русе кемикълс“ АД - гр.
Русе,
бул. „България“ № 133производство на фталов и
малеинов анхидрид

планова

x

х

планова

x

х

планова

x

планова

х

х

планова*
и
х
извънредни

х

планова

х

х

планова

х

x

х

18.

„Пачико“ ООД - гр. Русе

19.

„Инакем
солюшънс“
ООД
планова
и
х
гр.
Русе, извънредна
бул. „България“ № 125

х

20.

планова
и
х
„Полисан“ АД - гр. Русе извънредна
бул. „Тутракан“ № 100

х

21.

22.

23.

„АБ Груп“ ООД - гр. Русе планова
бул. „Тутракан“ № 100

х

х

груп“

планова

х

„Фешко
гр. Бяла

ООД планова

х
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х

х

„Русе трейдинг
ООД
гр. Русе
ФСК“

х

х

х

24.

„Войс кемикълс“ ООД
планова
гр. Лозница

х

х

25.

„Каолин“
гр. Сеново

х

х

26.

„Биовет“
гр.
складово
Гарова зона

х

х

27.

„Ойролог“
ЕООД,
Складове за ПРЗ в гр. планова
Русе

х

х

х

х

28.

29.
30.
31.

АД

планова

АД
Разград,
планова
стопанство

„Жити“ АД, гр. Русе,
производство на телени
изделия
„Септона
България“
ЕООД,
гр.
Русе
производство на изделия
от памук
„Олео Протеин“ ЕООД,
гр. Русе, производство на
растителни масла
ЕТ „Иест - Хр. Христов“,
гр. Силистра площадка за
дейности с ОЧЦМ

планова

планова

планова

х

х

х

планова

х

32.

Проверки
нотификации КЗП

33.

Хипермаркет „Практис“

извънредна

х

34.

Магазин „China City“

извънредна

х

35.

Магазин за спортни стоки
извънредна
„Якоо“

х

31 планови обекта

по

31 планови, 6
извънредни+3
29
извънредни по
нотификации

4

2

3

31

Съгласно приоритетните задачи при контрола в областта на
химикалите, разгледани в т. 2, контролираните обекти са проверявани
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предимно за задълженията им спрямо ролите, които имат според
Регламент REACH и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни
химични вещества и смеси.
Планът за контролна дейност за 2016 г. на обекти, попадащи в
обхвата на Глава седма, Раздел Първи от ЗООС е изпълнен на 100 %.
Извършени са общо 16 контролни проверки.
През 2016 г. са проверени са 13 обекта по план с издадени
Разрешителни за изграждане и/или експлоатация на предприятия с висок
рисков потенциал:
• ,,Оргахим Резинс” АД – завод за производство на смоли в гр. Русе;
• ,,Ф+С Агро” ООД – складова база за ПРЗ в гр. Две могили;
• ,,Петър Караминчев” АД - складово стопанство за светли горива в гр.
Русе;
• ПСБ - Русе на ,,Лукойл България” ЕООД;
• ,,Дунарит” АД – производствена база за боеприпаси и взривни
вещества, ,,Дунарит” АД- складова база Две могили, ,,Дунарит” АДскладова база Долно Абланово I и II, ,,Дунарит” АД- складова база
Басарбово;
• ,,Фибран България” АД, производство на екструдиран полистирол
(XPS) в гр. Русе;
• „Бореалис Л.А.Т. България“ ЕООД – складова база за пакетирани
минерални торове, в т.ч. амониев нитрат;
• „Булмаркет ДМ“ ООД – терминал за втечнен природен газ в гр. Русе;
• „Булмаркет ДМ“ ООД – складово стопанство за пропан-бутан в гр.
Бяла.
Последният оператор е с издадено Решение за одобряване на доклад
за безопасност от изпълнителния директор на ИАОС за обекта си
„Складова база за пропан-бутан”- жп разтоварище гара Бяла, гр.Бяла,
област Русе.
Извършени са 3 контролни проверки (1 планова и 2 извънредни – по
писмо и по прилагане на ПАМ) на предприятие, класифицирано с нисък
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рисков потенциал с оператор „Полисан“АД. От извършената планова
съвместна

проверка

производствената

по

чл.

площадка,

157

а

от

ЗООС,

стопанисвана

в

от

границите

на

дружеството,

са

констатирани 14 броя съоръжения по съхранение, непосочени в
уведомлението за класификация и представения в РИОСВ-Русе ДППГА. В
тази връзка на оператора е връчена Заповед № 401/27.09.2016 г. на
Директора

на

административна

РИОСВ-Русе
мярка

(ПАМ)

за
за

прилагане

на

ограничаване

принудителна
дейността

чрез

принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на гореописаните
14 броя съоръжения по съхранение в обект „Складова база за съхранение
на петролни продукти”, с оператор „Полисан” АД, гр. Русе. Пломбирането
е извършено по начина и реда, определени в Заповед РД-645/ 29.09.2008 г.
на министъра на околната среда и водите.
При извършените проверки са дадени общо 21 предписания, които са
изпълнени.
Във връзка с измененията в ЗООС през 2015 г. за 2016 г. са
проведени пет съвместени процедури по Глава Шеста и Глава Седма на
ЗООС – прилагане на чл. 99б от ЗООС. Една от тях е текуща.
Процедираните предприятия са както следва:
1.

„Полисан“ АД, гр.Русе (нисък рисков потенциал) – една процедура

по преценяване на необходимостта за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение с
характер “да не се извършва ОВОС;
2.

„Русе Кемикълс“ АД, гр.Русе (нисък рисков потенциал) – една

приключила процедура с Решение с характер “да не се извършва ОВОС“;
3.

„Топлофикация Русе“ ЕАД, гр. Русе (нисък рисков потенциал) – една

приключила процедура с Решение с характер “да не се извършва ОВОС“;
4.

„ТМ Технолоджи“ АД, гр.Русе (нисък рисков потенциал) – една

текуща процедура;
5.

„Бореалис Л.А.Т. България“ ЕООД (висок рисков потенциал) – една

приключила процедура с Решение с характер “да се извърши ОВОС“.
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2. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контрола
през годината, съгласно различните нормативни актове
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,
класифицирани като опасни по смисъла на екологичното законодателство,
които се произвеждат, съхраняват и употребяват на територията на
РИОСВ-Русе.
През изминалата 2016 г. приоритетните задачи при контрола в
областта на химикалите са били:
•

Контрол на производители и вносители за осъществен контрол на

задълженията за регистрация по REACH за висок и среден тонаж;
•

Контрол на потребители на вещества, предмет на разрешаване, с

дати на забрана през 2016 г.
По спазване на изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 на
Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси (CLP).
През изминалия период два оператора са извършили същинска
регистрация (като вносители) в съответствие с Регламент REACH. Един е
регистрирал веществото „дизелово гориво“ с CAS № 68334-30-5 за
тонажна група над 1000т/г., а втория регистрира веществото „тежко
гориво“ с CAS № 68955-27-1 за тонажна група над 1000 т/г.
Съгласно получено писмо от МОСВ, във връзка с наближаващия
краен срок за регистрация през 2018 г. за извършване на същинска
регистрация на вещества от тонажна група 1-100 тона/ година, на фирмите,
посочени

в

справката

за

компаниите,

извършили

предварителна

регистрация са изпратени въпросници с цел проучване намеренията им за
регистрация. От общо 21 компании, само четири са заявили намерение за
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извършване

на

същинска

регистрация

на

веществата

си

(като

производители) в съответствие с Регламент REACH. За резултатите от
проверките е информиран отдел „ОХВ“ в МОСВ.
Един оператор е заявил намерение да употребява в производството
си две вещества, включени в Списъка с вещества, предмет на разрешаване
(Приложение XIV от REACH) с дата на забрана 21.05.2015 г. Веществата
са оловен сулфохромат жълт (PY 34) и оловен сулфохромат молибдат
червен (PR 104). Фирмата-производител на двата пигмента има назначен
изключителен представител-компания, която е подала заявление за
разрешаване до ECHA за конкретни употреби в установените срокове.
Операторът е представил информация от доставчика за издадено
разрешение от ECHA, като неговата употреба е включена в разрешените.
Друг оператор, който е използвал в производството си гореописаните
пигменти, е преустановил употребата им и е преминал на алтернативи.
Четири оператора имат извършени нотификации до ECHA в
съответствие с Регламент № 1272/ 2008 (CLP).
През 2016 г. са извършени 2 проверка на обекти, подлежащи на
контрол на изискванията на Регламент № 684/2004 относно детергентите.
Едната фирма е с предмет на дейност производство на миещи и
почистващи детергенти за професионална употреба за почистване и
дезинфекция на различни видове повърхности. Констатира се, че
дружеството закупува ПАВ от фирми-производители от Европейския съюз
и в представените информационни листи за безопасност на същите е
включена

информация за методите за определяне

и нивото на

биоразградимост.
Производствената дейност на втория обект се състои в обработка на
текстилни продукти – пране, боядисване, омекотяване и довършителни
операции върху готовите облекла. Същата се осъществява в „Перилнобагрилен цех”.

Информационните листи за безопасност на детергентите

включват информация в т.12 и т.15 за биоразградимостта, вида на
изпитвания метод и нивото на биоразградимост, което е над 60%.
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И в двете фирми не се използват детергенти с фосфати и други фосфорни
съединения

поради

факта,

че

не

се

произвеждат/употребяват

потребителски перилни детергенти.
Извършени три извънредни проверки на магазини по писма за
получени нотификации от Комисията за защита на потребителя относно
завишено съдържание на късоверижни хлорирани парафини (SCCP) в
различни вносни изделия - „Саксо“ ООД, магазин „Якоо“ за спортна и
туристическа екипировка, гр. Русе, „Син Фу“ ООД, магазин China City за
стоки за бита, гр. Русе и „Мегадом“ ООД, хипермаркет „Практис“ за
строителни материали и стоки за бита. Не са установени наличия на
посочените в нотификациите изделия. За резултатите от проверките е
информиран отдел „ОХВ” в МОСВ. Подробно описание за проверките е
дадено в справката за контрол на фирми по прилагане на Регламент 850/
2004 (УОЗ) за периода 2013-2016 г. и формата на отчет за контролната
дейност по прилагане на Регламента за тригодишния период.
Извършените проверки по Наредбата за реда и начина на съхранение
на опасни химични вещества и смеси са 31. От направените проверки се
установи, че операторите съхраняват опасните химични вещества (ОХВ) и
смеси съгласно изискванията на Наредбата.
Издадено е едно наказателно постановление, във връзка със съставен
АУАН за установено нарушение относно начина на съхранение на
опасните вещества и смеси, използвани в производствения процес на
оператора.
Кратко описание на резултатите от контролната дейност (за
химикали и за управление на риска от големи аварии)
Извършени са общо 37 проверки на 31 обекта, подлежащи на
контрол, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). От общия брой
проверки са направени 31 планови (от тях 8 са били екипни и съвместни) и
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6 извънредни (последващ контрол и по писма за нотификации от КЗП).
Извършени са и 10 извънпланови проверки (по сигнали, писма и други).
Дадени са общо 20 предписания по Регламенти и Наредбата. Всички
предписания са изпълнени. Издадени са два АУАН на два оператора за
неспазване изискванията за регистрация на вещества на Регламент
1907/2006 (REACH) и един АУАН на оператор за неспазване изискванията
на Наредба за съхранение на опасни вещества и смеси.
Управление на риска от големи аварии
Планът за контролна дейност за 2016 г. на обекти, попадащи в
обхвата на Глава Седма, раздел първи от ЗООС е изпълнен на 100 %.
Извършени са общо 16 контролни проверки – 14 планови и 2 извънредни
(по писмо и по прилагане на ПАМ). Дадени са още 21 предписания във
връзка с изискванията на Глава седма, Раздел едно на ЗООС (чл.103, ал.1).
Предписанията са изпълнени. На един оператор на Севезо обект е връчена
Заповед на Директора на РИОСВ-Русе за прилагане на принудителна
административна

мярка

(ПАМ)

за

ограничаване

дейността

чрез

принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на съоръжения по
съхранение на горива.
През 2016 г. са издадени 15 становища по чл. 106, ал.2 от ЗООС за
потвърждение пълнотата и съответствието на представени Доклади за
политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) с изискванията на
Глава VII, Раздел I от ЗООС на предприятия с нисък рисков потенциал и 8
становища по документация по чл. 112, ал. 3 от ЗООС до ИАОС за
издаване на Решение за одобряване на доклад за безопасност на
предприятия с висок рисков потенциал.
Постигнати резултати:
•
на

Обектите, подлежащи на контрол по нормативната уредба в областта
химикалите

и

предотвратяването

на

големи

аварии

спазват

законодателството и са изпълнили дадените преписания;
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•

Не са настъпвали аварийни ситуации, свързани с изпускане на

ОХВС, водещи до увреждане на компонентите на околната среда;
•

Всички оператори на територията на РИОСВ-Русе са били

своевременно информирани за задълженията им,

произтичащи от

ЗЗВВХВС и подзаконовите му нормативни актове.
• Изпълнени са приоритетните задачи при контрола в областта на
химикалите.
През 2015 г. няма съставени АУАН. Обжалвано е едно НП, което
впоследствие е отменено от Районен съд – Силистра.
Проведени информационни кампании и участие в проекти на
МОСВ
За 2016 г. експертът в направление „ОХВ и контрол на риска от големи
аварии с опасни вещества“ е взел участие в два семинара с организатор
МОСВ – „Прилагане на изискванията на законодателството по химикали“
и „Прилагане на изискванията на законодателството по предотвратяване на
големи аварии (Севезо)“.
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IV. Превантивна дейност и контрол
Превантивната дейност и контрол се осъществява чрез процедурите по
оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка
(ЕО) и оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване в
защитените зони за инвестиционни предложения, планове, програми и
проекти, предвид техния обхват, характер и параметри. Извършването на
процедурите по ОВОС, ЕО и ОС е регламентирано в българското
законодателство чрез разпоредбите на Закона за опазване на околната
среда

(ЗООС),

Закона

за

биологичното

разнообразие

(ЗБР)

и

поднормативните актове към тях.
Провеждането на екологичните процедури допринася за избора на
по-добрите алтернативи в процесите на проектиране, строителство и
експлоатация, изясняване на обществения интерес и предотвратяване на
потенциални отрицателни въздействия и екологични проблеми. Това са и
едни от основните механизми при осъществяване на политиките на
Европейския съюз и на Р България по отношение на околната среда,
биологичното разнообразие и човешкото здраве.
В хода на процедурите се отчитат съществуващите екологични
проблеми и се изследват евентуалните въздействия от осъществяване на
инвестиционните проекти във всички икономически отрасли, преди да е
взето решение за реализация на конкретно технологично решение, начин
на строителство, специфика на засегнатата територия и др.
Резултатите от ЕО и ОВОС следва да бъдат взети предвид при
прилагането на планове и програми, както и проектирането, изграждането
и експлоатацията на инвестиционните проекти. Процедурите не са
самостоятелни по отношение крайното одобряване/разрешаване на
инвестиционните намерения. Тяхното провеждане е съобразено с
националните процедури за одобряване на планове, програми, проекти и
проектиране и разрешаване на инвестиционните дейности. В издадените
административни актове по ЗООС е възможно компетентният орган по
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околна среда да постави ограничения, условия и мерки, пряко свързани с
резултатите от извършената оценка и спецификата на инвестиционното
намерение. Поставените условия подлежат на последващ контрол с цел
недопускане

замърсяване

на

компонентите

на

околната

среда

и

предотвратяване на риска за човешкото здраве.
През 2016 година в РИОСВ-Русе са постъпили общо 2030
уведомления от възложители, от които:
• 1223 уведомления за инвестиционни предложения по реда на Чл. 4,
ал. 1 от Наредбата за ОВОС;
• 807 уведомления за план/програма по реда на чл. 8 от Наредбата за
ЕО.
Издадени са общо 1997 писмени отговора, както следва: за 178
уведомления са изготвени указателни писма, с които се определя
необходимостта от провеждане на последващи процедури по реда на Глава
шеста от ЗООС: 152 писмени указания за провеждане на процедура по
преценяване на необходимостта от ОВОС; за

4 от заявените

инвестиционни предложения е определено, че попадат в обхвата на
приложение 1 от ЗООС и е указано, че подлежат на задължителна ОВОС.
Депозирани са 22 планове и програми, които подлежат на процедура
по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
За 1819 уведомления (778 за планове/програми и 1041 за
инвестиционни предложения) са издадени съгласувателни писма, т.к.
заявените инвестиционни предложения/планове/ програми не подлежат на
процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и същите са процедирани по
реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони. В 27 от
тях, отговорите на компетентния орган съдържат указания за провеждане
на самостоятелна процедура по ОС.
14 броя от стартираните процедури за планове/програми и
инвестиционни предложения са прекратени на етап уведомление.
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Фиг. 49 Внесени уведомления и изготвени отговори през 2016 г.

Внесени уведомления за
ИП/ПП - 2030 бр.

Общо издадени отговори
– 1997 бр.

ИП/ПП не е в обхвата на
Глава VI от ЗООС– 1819
бр.

ИП
подлежи
на
задължителна ОВОС – 4
бр.

Прекратени процедури на
етап уведомление – 14 бр.

Неотговорени през 2017 –
19 бр.

ИП/ПП не подлежи на ОС
– 1792 бр.

ИП/ПП
подлежи
на
самостоятелна процедура
по ОС – 27 бр.

ИП подлежи на ПНОВОС
– 152 бр.

ПП подлежи на ПНЕО –
22 бр.

Общият брой на внесените уведомления през 2016 г. (2030
уведомления за ИП/ПП) и броят на разгледаните инвестиционните
инициативи (1997 отговора) се е увеличил с около 23 % спрямо заявените
предложения през 2015 г. (1619 уведомления) и с около 63% спрямо
депозираните през 2014 г. (1219 уведомления).
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Значителното увеличение за инвестиционните инициативи се дължи
на отворените през годината мерки от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г. и възможността за финансиране на проекти за
земеделски и селскостопански дейности – създаване на трайни и билкови
насаждения,

подпомагане

на

стратиращи

животновъдни

обекти,

мелиоративни дейности в селското стопанство, както и преработка на
селскостопанска продукция.

брой

Фиг. 50 Съпоставка на издадените писмени отговори по внесени
уведомления за периода 2011 - 2016 г.

2500

Внесени
уведомления 2011
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уведомления 2016

В урбанизираните територии се наблюдава превес на инициативите,
свързани с пристрояване или ново строителство на сгради и техническа
инфраструктура за жилищно и/или обществено-обслужващо застрояване.
Отчита се значително нарастване на броя заявени и съгласувани
предложения на общините (191 уведомления през 2016 г. спрямо 134
уведомления през 2015 г.), свързани с реконструкция на общинска пътна
мрежа и благоустрояване на средата в населените места (спортни
площадки, места за отдих и паркови пространства), реновиране и
реконструкция на обществени обекти – училища, читалища и общински
центрове, внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради с
обществени

функции

и

жилищни

блокове,

доизграждане

на

водопроводната и канализационната мрежа на населените места и
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дейности за превенция на риска от наводнения и активиране на водна
ерозия.
Табл. 25 Обобщена справка за вида и броя на обработените преписки през
2015 и 2016 г.
Вид преписка

2015 г.

2016 г.

Общ брой постъпили уведомления:

1645

2030

Общ брой постъпили уведомления по чл. 4, ал. 1 от 1433

1223

Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
за инвестиционни предложения
Брой постъпили запитвания/задания/във връзка с 212

807

необходимостта за провеждане на процедура по
ЕО/уведомления по чл. 8 от Наредбата за ЕО за
план/програма
Общ брой дадени писмени указания (отговори):
по постъпили

уведомления

по чл. 4, ал.1

1619

1997

от 1421

1197

Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения
по постъпили уведомления по чл. 8 от Наредбата за ЕО 198

800

за план/програма
Брой дадени указания за провеждане на задължителни 9

4

процедура по ОВОС
Брой дадени указания за провеждане на процедура по 125

152

преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС
Общ брой постъпили искания за преценяване на 91

105

необходимостта от извършване на ОВОС
Общ брой постъпили доклади за ОВОС за оценка на 6

6

качество
Брой отрицателни оценки на качеството на доклади за 4

3

ОВОС
Брой положителни оценки на качеството на доклади за 5

4

ОВОС
Брой дадени указания за провеждане на задължителна 0

0

процедура по ЕО
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Брой дадени указания за провеждане на процедура по 9

22

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО
Общ брой постъпили искания за издаване на становища 2

7

по ЕО
Общ брой постъпили искания за преценяване на 10

19

необходимостта от извършване на ЕО
Общ брой прекратени процедури по реда на Глава VІ 23

29

от ЗООС
Брой прекратени процедури - ОВОС

20

24

Брой прекратени процедури - ЕО

3

5

Брой прекратени процедури поради недопустимост на 5

3

инвестиционно предложени, план или програма спрямо
действащи нормативни или административни актове

Въпреки значителното увеличение на внесените преписки, 77,5% от
общия брой отговори на РИОСВ-Русе (1547 броя от 1997 писма) са
издадени предсрочно – в рамките на 7-13 дни от нормативно определения
14 дневен срок.
При 163 броя уведомления (8% от общия брой), представената
информация не е била достатъчна за мотивирано произнасяне и е
изисквана допълнителна такава. Това е довело до удължаване на сроковете
за произнасяне.
Предвид спецификата на заявените инициативи, на етап уведомление
са извършени консултации със специализирани институции (БДДР, РЗИ,
Общини, МОСВ) по 53 инвестиционни предложения/планове/програми.
Получените становища са включени в указанията за необходимите
последващи действия от възложителите и/или изискванията за обхвата на
оценките в процедурите по ОВОС/ЕО.
През 2016 г. са предоставени общо 453 административни услуги по
запитвания, заявления, депозирани сигнали и жалби, както и информация
за нормативните изисквания на превантивния контрол, чрез които се
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подобрява ефективността на прилагането на законодателството по ОВОС
и ЕО. Издадени са:
• 146 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от
физически

или

административни

юридически
актове,

тяхната

лица,

относно

валидност

или

издадени
промяна

в

обстоятелствата, при които са издадени, както и приложимостта на
процедурите по реда на Глава шеста от ЗООС за експлоатацията на
съществуващи обекти и указания за последващи действия по реда на
екологичното законодателство;
• 73 становища във връзка със заявления на физически или
юридически лица за закупуване на земеделска и друга техника при
кандидатстване за финансиране по ПРСР 2014-2020 или друга
програма;
• 117 отговора на запитвания за местоположение на имоти спрямо
границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000;
• 2 отговора на подадени сигнали и възражения;
• 115 писма до други институции във връзка с консултации и
становища по компетентност, справки и доклади за дейността на
РИОСВ-Русе;
• Изготвени и представени са 9 справки, доклади и отчети, изискани от
МОСВ.
Общ брой на решения за оценка на въздействието върху околната среда
на инвестиционни предложения, предвидени да се реализират на
територията на РИОСВ:
• Във връзка с издадените през 2016 г. четири указателни писма за
последваща процедура по ОВОС, по две от процедурите са
извършени консултации по задание за обхат на оценката и са
внесени доклади за ОВОС за оценка качество. Една от процедурите
е приключила в отчетния период с издаване на съгласувателен
административен акт, а втората е текуща – докладът за ОВОС е
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върнат с отрицателна оценка. По останалите две от дадените
указания не са предприети стъпки от страна на възложителите за
провеждане на процедурите.
През 2016 са постановени 4 решения по ОВОС, както следва:
1. Решение № РУ 1-1/2016 г. за инвестиционно предложение (ИП) –
„Увеличаване капацитета на съществуваща птицевъдна сграда, ремонт,
реконструкция и въвеждане в експлоатация на две съществуващи
птицевъдни сгради с цел достигане на общ капацитет на птицефермата 122
724 броя места за птици”, с Киченица, общ. Разград. Процедурата по
ОВОС е стартирала през предходен период, като в началото на 2016 г.
докладът за ОВОС е разгледан и одобрен на заседание на ЕЕС при
РИОСВ-Русе;
2. Решение № РУ 2-4/2016 г. за инвестиционно предложение Разширяване на съществуваща птицеферма чрез изграждане на четири
нови птицевъдни сгради за достигане на общ капацитет 182 992 броя места
за птици, с. Борисово, общ. Сливо поле. Процедурата по ОВОС е
стартирала през предходен период, като в през 2016 г. е изготвен и внесен
доклад за ОВОС. След дадена отрицателна оценка, същият е върнат за
преработка. Допълненият доклад е оценен положително и предоставен за
обществено обсъждане. Документацията е разгледана на заседание на ЕЕС
при РИОСВ-Русе и е издадено съгласувателно решение, с разписани
условия и мерки за минимизиране и ограничаване на потенциалните
въздействия от обекта.
3. Решение № РУ 3-5/2016 г. за ИП – Реконструкция и преустройство
на съществуваща сграда в цех за производство на алуминиеви детайли с
капацитет 316 000 кг/годишно в гр. Тутракан. Процедурата е стартирала
през 2014 г. и е издадено указателно писмо за извършване на процедура по
преценяване на необходимостта от ОВОС, в т.ч. преценка на вероятната
степен на въздействие върху защитените зони по реда на Закона за
биологичното разнообразие. След внасяне на информация по Приложение
№ 2 от наредбата за ОВОС, през 2016 г. е постановено решение № РУ-15150

ПР/2016г. с характер: да се извърши ОВОС на инвестиционното
предложение. Представено е задание за обхват и съдържание на оценката и
последващо е внесен доклад за ОВОС. Същият е оценен с положителна
оценка и е подложен на обществено обсъждане. След разглеждане на
документацията на заседание на ЕЕС към РИОСВ-Русе е издадено
съгласувателно решение по ОВОС;
4. Решение № РУ 4-8/2016 г. за ИП - Изграждане на птицеферма за
интензивно отглеждане на бройлери с капацитет 166 400 броя места за
птици, с Каменово, общ. Кубрат. Процедурата по ОВОС е стартирана в
началото на 2016 г., с определяне на задължителна оценка на
въздействието върху околната среда. Съгласувано е задание за обхват на
оценката. Докладът за ОВОС е представен в РИОСВ-Русе, като е
приложена оценка за осигуряване прилагането на най-добри налични
техники. Оценката по чл. 99а от ЗООС е върната за допълване и
последващо доклада за ОВОС е оценен с положителна оценка. След
проведено обществено обсъждане е разгледан на заседание на ЕЕС при
РИОСВ-Русе и е постановено решение по ОВОС, с което се одобрява ИП.
Табл. 26 Разпределение на инвестиционните инициативи, приключили през
2016 г. с издадени Решения по ОВОС, по отрасли и области
Отрасъл
Леярни за цветни метали
Животновъдство – отглеждане
на птици
общо

Област

Област

Област

общо

Русе

Разград

Силистра

-

-

1

1

1

2

-

3

1

2

1

4

Наблюдава се минимално вариране в броя на процедурите по ОВОС
през последните години: 4 постановени решения през 2016 г., 5 решения
по ОВОС през 2015 г.), 3 решения по ОВОС през 2014 г. и идентичен брой
спрямо 2013 г. (4 решения по ОВОС). Запазва се интересът към
реализацията на крупни животновъдни обекти, което е пряко свързано с
151

утвърдените традиции и практики в областите Русе, Разград и Силистра.
Наличен е крупен оператор („Пилко”ЕООД) за производство на
еднодневни пилета, с работеща кланица за птици, чрез което са
създадените условия за работа на множество ферми за интензивно
угояване на бройлери.
Трите съгласувани предложения за развитие на животновъдна дейност
попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС и за експлоатацията им е
необходимо издаване на Комплексно разрешително. В процедурата по
ОВОС за две от инициативите са приложени оценки, относно прилагане на
най-добри налични техники (НДНТ). При извършване на консултации с
компетентния орган – Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС),
същите са върнати за допълване, като последващо е потвърдено
прилагането на НДТН и за двете предложения.
В рамките на процедурите по ОВОС са проведени консултации със
специализирани компетентни органи, в т.ч. РЗИ, БДДР и ИАОС.
По отношение на процедури по ОВОС, стартирали в предходни
години, са разгледани следните документации:
• Нефинализирана е стартиралата през 2014 г. процедура по ОВОС за
„Монтиране на две инсталации за рециклиране на алуминий,
алуминиеви стружки и други отпадъци, съдържащи алуминий с цел
производство на стандартни алуминиеви сплави в слитъци”, гр.
Разград. През 2016 г. е внесен доклад по ОВОС, оценен с
положителна оценка на качеството. Приложената оценка по чл. 99а
от ЗООС е върната за допълване;
• Прекратени са две процедури по ОВОС, поради трета отрицателна
оценка на качеството на докладите по ОВОС/ОСВ:
за инвестиционно предложение за реконструкция, модернизация, нови
спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на завод за
производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав. Докладът
е оценен с три поредни отрицателни оценки и е издадено решение за
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прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. съвместената процедура по
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
за инвестиционно предложение за добив на варовик от кариера Ценово 1”.
Докладът по ОВОС е внесен след напомнително писмо по чл. чл. 2а, ал. 5
от Наредбата за ОВОС. С трета отрицателна оценка са оценени, както
доклада за ОВОС, така и приложения доклад за оценка степента на
въздействие (ОСВ) върху предмета и целите на защитените зони.
Общ брой на становища за екологична оценка на планове и
програми, предвидени да се реализират на територията на РИОСВ:
През

2016

г.

са

извършени

консултации

по

представена

документация във връзка с провеждане на задължителна екологична
оценка на Общите устройствени планове на общините, както следва:
- консултации по реда на чл. 19 и 19а от Наредбата за ЕО по отношение на
представени задания за обхват на екологичната оценка и схеми за
провеждане на консултации със заинтересуваните страни. През годината
две общини (Община Разград, и Кайнарджа) са внесли задания за
определяне на обхвата на екологичната оценка за проектите на общите
устройствени планове на общините;
- оценка качество на доклади за оценка на степента на въздействие на
ОУПО върху защитените зони в процедурата по екологична оценка. В
отчетния период са представени са 5 доклада от Община Борово, Иваново,
Кубрат, Кайнарджа и Главиница, всички оценени с положителни оценки на
качеството;
- консултации по чл. 20 от Наредбата за ЕО по отношение на внесени
доклади за екологична оценка. Осем общини (Община Иваново, Сливо
поле, Кубрат, Завет, Борово, Алфатар, Кайнарджа, Главиница) са
представили доклади за ЕО на ОУПО, за които са издадени съответните
становища на РИОСВ-Русе с препоръки и бележки. Предложените от
РИОСВ-Русе мерки за наблюдение и контрол при прилагането на
устройствените планове са съгласувани от цитираните общини.
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- проведени са обществени обсъждания на проектите на ОУПО на Община
Завет, Иваново, Борово, Сливо поле, Кубрат, Алфатар и Кайнарджа.
- внесени са седем искания за издаване на становище за екологична оценка
на ОУП на Общините Иваново, Сливо поле, Кубрат, Завет, Борово,
Алфатар и Кайнарджа.
Документациите по 6 искания са разгледани на заседания на ЕЕС
към РИОСВ-Русе, като последващо са издадени становища по ЕО за
съгласуване на проектите на ОУПО. Община Кайнарджа е внесла искане за
издаване на становище по ЕО в края на отчетния период (21.12.2016 г.),
поради което процедурата по ЕО не е финализирана в отчетния период.
- внесени са две справки по чл. 29 от Наредбата за ЕО преди
окончателното приемане/одобряване на Общите устройствени планове на
Община Иваново и Община сливо поле.
При две от внесените искания за издаване на становище по екологична
оценка документацията е била с пропуски и е върната за допълване.
Срокът за произнасяне е удължен, но е в рамките на нормативно
установения.
През 2015 и 2016 г. са приключили процедурите по екологична оценка
за 7 от общо 22 броя Общи устройствени планове на общините на
територията на РИОСВ-Русе. Устройствените планове са съгласувани при
спазване на разписаните в становищата по екологична оценка мерки за
ограничаване на отрицателните въздействия върху околната среда и мерки
за наблюдение и контрол при прилагането на плановете.
През 2016 г. са проведени консултации по депозирана документация
във връзка с провеждане на две процедури по екологична оценка в
компетенциите на МОСВ:
- Задание за обхват и съдържание на ЕО и Доклад за екологична оценка на
Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за
басейново управление за периода 2016-2021 г.;
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- Задание за обхват и съдържание на ЕО и Доклад за екологична оценка на
Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново
управление за периода 2016-2021 г.
Фиг. 51 Съпоставка на издадените решения по ОВОС и ЕО периода 2011 2016 г.

10

брой

8
6

Решения ОВОС

4

Становища ЕО

2
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016

През 2016 г. в резултат на внесени уведомления за инвестиционни
предложения са издадени 152 писма за последваща процедура по
преценяване на необходимостта от ОВОС, като по 105 от дадените
указания са внесени искания за преценка ОВОС.
Издадени

са

общо

110

броя

решения

за

преценяване

на

необходимостта от ОВОС, като 14 от тях са във връзка с искания за
издаване на решения, депозирани през 2015 г.
От

издадените

административни

актове,

5

решения

са

с

разпоредителна част „да се извърши ОВОС”. Същите касаят:
- Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в цех за
производство на алуминиеви детайли с капацитет 316 000 кг/годишно.
Последващо процедурата е финализирана с издадено съгласувателно
решение по ОВОС. Поставени са условия и мерки за недопускане на
значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве при
реализацията на ИП;
- Разширяване на площадка за временно съхранение на отпадъци, чрез
увеличаване на площта й и добавяне на нови отпадъци за съхранение.
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Последващо процедурата е прекратена поради заявен отказ от страна на
възложителя;
- Изграждане на цех за преработка на мляко и млечни продукти с
капацитет 500 л постъпващо мляко на денонощие и производствео на
сирене, кашкавал, извара, прясно и кисело мляко;
- Разширение с 400 броя животни на съществуваща кравеферма с доилен
център и родилно до достигане на капацитет от 1000 броя животни;
- Изграждане на инсталация за оползотворяване на излезли от употреба
гуми по метода на нискотемпературната пиролиза с капацитет 20 т/ден.
Отчитайки предмета на инвестиционните предложения, същите могат да се
групират, както следва:
- интензивно животновъдство (33 броя процедирани ИП, от които 18 за
интензивно отглеждане на птици, 10 за интензивно отглеждане на едър и
дребен рогат добитък и 4 за интензивно отглеждане на свине);
- изграждане на съоръжения за водовземане от подземни води за
технологични нужди или мелиоративни дейности в селското стопанство
(19 броя процедирани ИП);
- инфраструктурни обекти с обществено предназначение (15 броя
процедирани ИП);
- хранителна промишленост, в т. ч. консервиране на плодове и зеленчуци,
производство на мелечни продукти, кланици, производство на растителни
масла, в т.ч. от етерично маслени култури (10 броя процедирани ИП);
- обособяване на площадки за дейности с отпадъци - 8 броя процедирани
ИП;
- енергийно стопанство, включително промишлени инсталации за
производство на електроенергия, пара и топла вода, съоръжения за
надземно складиране на горива (8 броя процедирани ИП);
- интензивно отглеждане на риба (6 броя процедирани ИП);
- производство и преработка на метали, в това число леярни за черни
метали и инсталации за топене на цветни метали (2 броя процедирани ИП);

156

- строителство на аварийни съоръжения срещу наводнения

(2 броя

процедирани ИП);
- инсталация за производство на керамични изделия чрез печене (1 брой
процедирано ИП);
- обекти от химическата промишленост (4 броя процедирани ИП);
- паркове със специално предназначение (2 броя процедирани ИП);
- съхранение на препарати за растителна защита (1 брой процедирано ИП).
Броят на извършените преценки се е увеличил с около 12% спрямо
2015 г. (98 броя издадени решения) и с около 28% спрямо 2014 г. (86 броя
издадени решения). По отношение на характера на процедираните
инвестиционни намерения, най-много инициативи са за развитие на
животновъдна дейност – 33 броя или 28% от общия брой процедури, както
и мелиоративни дейности в селското стопанство (вкл. водовземане от
подземни води) – 19 предложения или около 17% от общия брой
процедури. Фиг. 52
Брой издадени решения за преценяване необходимостта от
ОВОС по отрасли
Област Силистра

Област Разград

Област Русе
2

4

6

8

10

12

14

Брой

0

други ИП-туризъм и отдих, паркове със специално предназначение
Инфраструктурни инвестиционни предложения
Животновъдство-ЕРД и ДРД
Животновъдство –отглеждане на свине
Животновъдство –отглеждане на птици
Водно стопанство –интензивно риборазвъждане
Водоснабдяване с подземни води за технологични нужди
Селско стопанство – мелиоративни дейности
Хранителна промишленост
Управление на отпадъците
Използване на необработваеми или полупустеещи земи
Изработване на керамични продукти чрез изпичане
Производство и преработка на метали
Химическa промишленост
Енергийно стопанство
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Както е посочено по-горе, нарастването на броя на инвестициите в
отрасъл интензивно животновъдство се дължи на възможността за
финансиране на такива намерения по новата Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г., както и други европейски програми в
подкрепа на селскостопански дейности.
Половината от заявени птицеферми са в област Разград, 30% са в
област Русе и около 20% в Област Силистра. Това териториално
разпределение е пряко свързано с дейността на „Пилко” ЕООД, което се
явява производител и доставчик на еднодневни пилета, както и оператор
на кланицата за птици в област Разград.
Нарасналият брой на инвестиционните намерения за изграждане на
сондажи и мелиоративни дейности произтича от възможността за
финансиране на тези дейности чрез мерките от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г. За сравнение, през 2015 г. са заявени 10
такива предложения или 10% от общия брой процедури.
Запазва се делът на проектите, свързани с урбанизираното развитие.
Заявените предложения за изграждане на обществено-обслужващи обекти
и инфраструктурно осигуряване на обекти в градска среда представляват
14 % от процедираните предложения.
В следващите таблици е представено разпределението по отрасли и
общини на инвестиционните инициативи, за които са издадени решения за
преценяване на необходимостта от ОВОС.
Табл. 27

Отрасъл
Енергийно
стопанство
Химическа
промишленост
Производство
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Област Русе
Общ. Общ.
Русе
Иванов
о

Общ.
Две
моги
ли

Общ.
Бяла

Общ.
Общ.
Ценово Ветово

Общ.
Сливо
поле

Общ.
Борово

общо

4

4

4

4

1

1

и преработка
на метали
Производство
на продукти от
нерудни
минерални
суровини
Изработване
на керамични
продукти чрез
изпичане
Използване на
необработваем
и
или
полупустеещи
земи
за
интензивни
селскостопанс
ки цели
Управление на
отпадъците
Хранителна
промишленост
Селско
стопанство –
мелиоративни
дейности
Водоснабдяван
е с подземни
води
за
технологични
нужди
Водно
стопанство –
интензивно
риборазвъждан
е
и
аквакултури
Животновъдст
во
–
отглеждане на
птици
Животновъдст
во
–
отглеждане на
свине
Животновъдст
во - ЕРД и ДРД
Инфраструкту
рни
инвестиционни
предложения
Други ИП –

1

1

1

1

5+1*

6

1

1

1

3

1

2

1

1

1

5

1

3

3

1

2

5

4

2

2

1

1

3

1
1

3

1

2
1

2

5

1

9

2

3
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туризъм
и
отдих, паркове
със специално
предназначени
е
общо
30

5

2

2

5

1

7

2

55

Забележка: * Решението е с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”
Табл. 28
Отрасъл
Енергийно
стопанство
Химическа
промишленост
Производство и
преработка
на
метали
Управление
на
отпадъците
Хранителна
промишленост
Селско
стопанство
–
мелиоративни
дейности
Водоснабдяване с
подземни води за
технологични
нужди
Водно стопанство
–интензивно
риборазвъждане и
аквакултури
Животновъдство
–отглеждане на
птици
Животновъдство
–отглеждане на
свине
Животновъдство
ЕРД и ДРД
Инфраструктурни
инвестиционни
предложения
общо

Област Разград
Общ.
Общ.
Разград Исперих

Общ.
Кубрат

Общ.
Завет

Общ.
Лозница

Общ.
Самуил

Общ.
Цар
Калоян

1

1
0
0
0

1

2

1

1

4
1

0

4

2

1

1

2

2

2

1

11

1
1

1

1*

2

2
8

2
5

1

2

4

0

4

Забележка: * Решението е с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”
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общо

24

Табл. 29
Област Силистра
Общ.
Общ.
Силистра Дулово

Отрасъл
Енергийно
стопанство
Химическа
промишленост
Производство
и
преработка
на
метали
Управление
на
отпадъците
Хранителна
промишленост
Селско стопанство
–
мелиоративни
дейности
Водоснабдяване с
подземни води за
технологични
нужди
Водно стопанство
–интензивно
риборазвъждане
Животновъдство –
отглеждане
на
птици
Животновъдство –
отглеждане
на
ЕРД и ДРД
Инфраструктурни
инвестиционни
предложения
общо

1

1

Общ.
Алфатар

Общ.
Тутракан

Община
Ситово

Общ.
Кайнарджа

Общ.
Главиница

1

общо
3
0

1*

1

1+1*

2
1

1

1

2

1*

2

1

2

1

1

1

1

1
1

2

2

9

6

1

3

1

7

1

1

1

5

2

3
4

4

3

3

3

3

31

Забележка: * Решението е с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”
Въз основа на данните може да се отчите, че разпределението на
инвестиционните инициативи, е както следва: на територията на област
Русе – 50% от общия брой предложения, на територията на област
Силистра – 28% и на територията на област Разград – 22%.
През 2016 г се отчита повишаване на инвестиционната активност в
Област Силистра спрямо 2015г., когато е била трета, след Област Русе и
Област Разград.
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Две

от

процедираните

инвестиционни

предложения

касаят

разширение на инсталации за интензивно отглеждане на птици, като
новозаявеният капацитет достига праговите стойности на т. 6.6, буква „а”
от Приложение 4 на ЗООС и за експлоатацията на обектите е необходимо
получаване на комплексно разрешително по реда на Глава седма от Закона.
В една от процедурите, към документацията е приложена оценка по чл.
99а, ал. 1 от ЗООС за прилагане на най-добри налични техники, които са
потвърдени от компетентния орган – ИАОС.
Седем от заявените инвестиционни предложения касаят промяна на
дейността

на

инсталации,

за

които

има

издадени

комплексни

разрешителни и за които е необходимо последващо провеждане на
процедура

по

реда

актуализация/изменение

на
на

Глава

седма,

раздел

разрешителния

II

документ.

от
В

ЗООС

за

една

от

процедурите (Реконструкция на парогенераторите в Топлофикация Русе
ЕАД, ТЕЦ Русе-Изток, попадащи в Преходния национален план на
Република България за големи горивни инсталации) е приложена оценка
по чл. 99а от ЗООС. Съгласно становище на ИАОС, направената оценка не
доказва осигуряване прилагането на най-добри налични техники при
реализацията на ИП.
Прилагайки изискванията за съвместяване на процедурите по реда на
Глава шеста и Глава седма, раздел I – предотвратяване на големи аварии,
през 2016 г. са разгледани 5 документации по преценяване на
необходимостта от ОВОС с приложени оценки по чл. 99б от ЗООС:
за ИП за „Изграждане на тръбопроводи - 1 брой за дизелово гориво и 1
брой за мазут с местоположение: от Понтонен пристан № 2 (Корабно място
6) от Пристанище Булмаркет” в УПИ LX до площадката на „Полисан” АД
в УПИ XX по плана на „ТМ” АД, гр. Русе, с възложител „Полисан” АД.
Предприятието е с потвърдена класификация като предприятие с
нисък рисков потенциал. В хода на процедурата е извършена консултация
по представената оценка по чл. 99б от ЗООС с ПБЗН – Русе, ДИТ-Русе,
РЗИ-Русе и Община Русе. След направени бележки в становище на ПБЗН162

Русе е изискано допълване на оценката, в т.ч. представяне на алтернативи
по отношение на трасето на тръбопровода и преминаването му в близост
до съществуващо съоръжение с висок рисков потенциал – надземни
резервоари за съхранение на запалими ОХВС. Представена е допълнена
оценка по чл. 99б от ЗООС с предложени алтернативи за изпълнение на
инвестиционното

предложение.

След

повторни

консултации

със

специализираните компетентни органи са получени становища от ДИТРусе, РЗИ-Русе и ПБЗН-Русе, които са отразени в крайното решение за
съгласуване на инвестиционното предложение при изпълнение на Вариант
2 от предложените трасета за тръбопроводите. Община Русе не е изразила
становище по представената информация.
за ИП за „Реконструкция на парогенераторите в Топлофикация Русе ЕАД,
ТЕЦ Русе-Изток, попадащи в Преходния национален план на Република
България за големи горивни инсталации”. Предприятието е с потвърдена
класификация – предприятие с нисък рисков потенциал. В хода на
процедурата е извършена консултация по представената оценка по чл. 99б
от ЗООС с ПБЗН – Русе, ДИТ-Русе и Община Русе. Получено становище
от Дирекция „Инспекция по труда” – Русе, съгласно което представената
информация от възложителя няма непълноти и несъответствия. В
поставения срок не са получени становища от Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе и Община Русе.
за ИП за „Увеличаване на капацитета на съхранение на о-ксилен от 3 броя
резервоари, всеки с обем по 1000 куб.м с допълнително 5 броя резервоари,
всеки с обем по 500 куб.м, гр. Русе”, с възложител „Русе Кемикълс” АД.
Предприятието е с потвърдена класификация като предприятие с нисък
рисков потенциал. В хода на процедурата е извършена консултация по
представената оценка по чл. 99б от ЗООС с ПБЗН – Русе, ДИТ-Русе, РЗИРусе и Община Русе. След направени бележки в становище на ПБЗН-Русе е
изискано допълване на оценката и отстраняване на пропуски в
информацията. Представена е допълнена и коригирана оценка по чл. 99б
от ЗООС. След повторни консултации със специализираните компетентни
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органи са получени становища от ДИТ-Русе, и ПБЗН-Русе, които са
отразени в крайното решение за съгласуване на инвестиционното
предложение. Община Русе не е изразила становище по представената
информация. Издадено е решение за преценяване на необходимостта от
ОВОС с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”, съдържащо
мотиви за одобряване на местоположението на допълнителните резервоари
за съхранение на о-ксилен.
за ИП за „Разширение на складова база за пакетирани минерални торове и
достигане на капацитет за съхранение на 9 480 т амониев нитрат (AN) с
местоположение УПИ І-503, кв. 41 по плана на с. Долна Студена, общ.
Ценово”,

с

възложител

“БОРЕАЛИС

Л.А.Т

БЪЛГАРИЯ”

ЕООД.

Предприятието е с потвърдена класификация като предприятие с висок
рисков потенциал. В хода на процедурата е извършена консултация по
представената оценка по чл. 99б от ЗООС с ПБЗН – Русе, ДИТ-Русе, РЗИРусе и Община Ценово. Получени са становища от РЗИ-Русе и ДИТ-Русе.
В поставения срок не са получени становища от Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе и Община Ценово.
Изискано е допълване на направените оценки. Процедурата не е
финализирана в отчетния период.
за ИП за „Изграждане на складова база за съхранение на петролни
продукти, включваща 2 броя стоманени резервоари, всеки с обем 6700
куб.м; авторазтоварище; автомивка; резервоар за противопожарни нужди и
помещение за спомагателни нужди” в УПИ XV по регулационния план на
ТМ АД, гр. Русе, с възложител „ТМ Технолоджи” АД. Предприятието е с
потвърдена класификация – предприятие с нисък рисков потенциал. В хода
на процедурата е извършена консултация по представената оценка по чл.
99б от ЗООС с ПБЗН – Русе, ДИТ-Русе и Община Русе. Получено е
съгласувателно становище от

ДИТ-Русе. В поставения срок не са

получени становища от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението” – Русе и Община Русе. Изискано е допълване на
направените оценки. Процедурата не е финализирана в отчетния период.
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Разглеждайки сроковете за мотивирано произнасяне, се отчита, че:
70% или 77 от издадените решения по преценяване на необходимостта
от ОВОС са съобразени с нормативно определеното време за произнасяне,
като в 19 от преписките постановяването на решенията е направено преди
изтичане на 30 дневния срок от искането на възложителя. В 29 процедури е
налице забавяне на произнасянето, но същите не се считат за просрочени,
т.к. попадат в определените от закона случаи- че срокът за представяне на
изискана допълнителна информация и/или провеждане на консултации със
специализирани институции и получаване на резултатите от осъществения
обществен достъп от общините не се включва в 30-дневния срок;
Извън гореописаните случаи е налице увеличаване на броя на
преписките спрямо 2015 г., при които се налага забавяне на произнасянето
с повече от 30 дни. Анализът показва, че за 2016 г. такова забавяне има при
33 от процедурите, което е наложено поради няколко основни причини:
- внасяне на неточна информация или такава със съществени пропуски: в
13 от процедурите двукратно е изисквана допълнителна информация;
- сложността на преписките - инвестиционните предложения са свързани с
промени в работата на инсталации, с издадени комплексни разрешителни
и/или касаят дейности с опасни химични вещества. В тези случай се
прилагат допълнителни оценки по чл. 99а и/или 99б от ЗООС.
- затруднение пред възложителите при изготвянето на оценката по чл. 99б
от ЗООС за предотвратяване на големи аварии при съвместените
процедури по Глава шеста и Глава седма, раздел I –от ЗООС. В три (от
общо пет съвместени процедури) оценката по чл. 99б е връщана повече от
един път за допълване и уточняване;
- налага се провеждане на консултации с по-широк кръг специализирани
институции (ПБЗН, Дирекции по инспекция на труда, общини), при което
се получават разнопосочни становища, изискват се допълнителни анализи
от възложителите, като се завишават изисквания за подробността на
разработките – преди влизане в сила на измененията на ЗООС от 2015 г.
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специализираните ведомства (ПБЗН, ГИД и др.) са изразявали становища
на етап разработени инвестиционни проекти с по-голяма детайлност и
конкретика.
От

издадените

през

2016

необходимостта от ОВОС няма

г.

решения

за

преценяване

на

обжалвани такива, в рамките на

календарната година.
В зависимост от спецификата на заявените намерения и с цел
предотвратяване на евентуални екологични проблеми или неспазване на
законодателството през отчетния период са съставени 2 предупредителни
протоколи на възложители на инвестиционни предложения.
През 2016 г. са издадени 22 решения за преценяване на
необходимостта от екологична оценка на планове и програми, с което се
отчита значително увеличаване на проведените процедури спрямо 2015 г.
(9 броя решения по ПНЕО). Всички административни актове са с
разпоредителна част „да не се извършва ЕО”. Съгласувани са:
• Общински програми за управлението на дейностите с отпадъци – 11
броя;
• Подробни устройствени планове – планове за застрояване и
парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии - 7 броя;
• Стратегии за Водено от общностите местно развитие - 4 брой;
В хода на процедурите са извършвани консултации със специализирани
компетентни органи – съответната РЗИ и БДДР. Решенията са издадени в
нормативно определения срок, не са обжалвани и са влезли в сила.
Фиг. 53 Съпоставка на издадените решения по преценка необходимостта от
ОВОС и ЕО за периода 2011 – 2015 г.
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В следващите таблици са представени данни за процедираните
планове и програми по области и основанията за изработването им.
Табл. 30
Основание
за
изготвяне
на
плана/програмата
Закон
за
устройство
на
територията
Закон
за
управление
на
отпадъците
Закон
за
регионално
развитие
Общо

Област Русе

Област Разград Област
Силистра

общо

3

3

1

7

6

3

2

11

-

2

2

4

9

8

5

22

Общо 29 са прекратените процедури, стартирали по реда на Глава
шеста от ЗООС. Основанията за прекратяване са разпределени, както
следва:
• 3 прекратени процедури, поради недопустимост на заявените
инвестиционни

намерения

спрямо

действащи

нормативни

или

административни актове. Двете предложения касаят изземване на наносни
отложения от коритото на река Дунав, като конкретните участъци попадат
в зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в
които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен
фактор за тяхното опазване и реализацията на ИП е недопустима спрямо
ПУРБ на Дунавски район. Третото предложение – за изграждане на
търговски комплекс предвижда водозахранване на обекта, което е в
противоречие с изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на
водата, предназначена за питейно-битови нужди.
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• 13 прекратени процедури, поради писмено заявено искане от
възложителя;
• 10 прекратени процедури по ОВОС, поради непредоставяне в срок от
страна на възложителя на поискана допълнителна/уточняваща информация
(8 на етап уведомление и 2 на етап преценяване на необходимостта от
ОВОС;
• 2 прекратени процедури на основание чл. 15, ал. 4 и чл. 2а, ал. 1 от
Наредбата за ОВОС – след трета отрицателна оценка на качеството на
доклада за ОВОС/ОСВ;
• 1 прекратена процедура след дадени указания за провеждане на
процедура по ОВОС и непредставяне на задание за обхват и съдържание
на доклада за ОВОС в период повече от 12 месеца след дадените указания.
Като част от превантивния контрол е и опазването на защитените
зони от мрежата Натура 2000. От депозираните заявления/уведомления за
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения – 343 броя са
свързани с изграждане на обекти или извършване на дейности, попадащи в
границите на една или повече защитени зони от Екологичната мрежа
„Натура 2000”. Във връзка с това, в изпълнение на Закона за биологичното
разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта

на

планове,

програми,

проекти

и

инвестиционни

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, през
2016 г. са извършени 142 процедури по преценяване на вероятната степен
на

отрицателно

въздействие

на

планове,

програми,

проекти

и

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в
защитените зони, като част от процедурите по ОВОС и ЕО и са проведени
14 самостоятелни процедури по преценяване на вероятната степен на
отрицателно въздействие.
Дадени са 3 положителни оценки на качеството на доклади за оценка
на степента на въздействие (ДОСВ), като част от процедурите по ЕО за
Общите устройствени планове на общините Главиница, Кайнарджа и
Иваново.
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Издадени са 14 самостоятелни Решения по ОС, които са свързани
със съгласуване на планове, програми и инвестиционни предложения,
които ще се реализират в границите на защитени зони от Натура 2000,
както следва:
- 4 броя План - извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта
в гори, през 2016 г.;
- 1 брой Подробен устройствен план - план застрояване (ПУП-ПЗ) на
поземлен имот с идентификатор 41143.46.33 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра и парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, предвиждащи
изграждане и организиране на полигон;
- 9 бр. инвестиционни предложения за: 5 бр. за създаване на трайни
насаждения – орехи, лавандула, кайсии; 1 бр. свързано с почистване от
дървесна и храстова растителност на предпазните диги на р. Янтра и
сервитутните им ивици;
- 1 брой за изграждане на базова станция с честотен обхват 900 – 2100 MHz
№ RSE0186.B000_Табачка в поземлен имот № 107003 в землището на с.
Табачка и външно подземно електрозахранване с кабел НН от близкостоящ
стълб на ВМНН до ГРТ на базовата станция, положен подземно през
общински поземлен имот № 000138;
- 1 брой за изграждане на модел за рибни пътища при съществуващ бараж
на река Русенски Лом и моделно премахване на две бариери за миграция
на рибите” в рамките на проект „Опазване и възстановяване на НАТУРА
2000 видове риби и техните миграционни пътища в ключови защитени
зони в България;
- 1 брой за изграждане на ловен кантон.
Фиг. 54 Съпоставка на издадените самостоятелни решения по ОС периода
2011 - 2016 г.
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При анализ на дейността се отчита плавно намаляване на броя на
извършените процедури по преценяване на вероятната степен на
отрицателно въздействие, спрямо проведените през предходната 2015 г.
Това се дължи на факта, че през 2015 г. са отворени различни мярки за
кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските райони
2014-2020 г. и други международни програми (INTERREG V-A РумънияБългария и др.). Допълнително се наблюдава намаляване на броя на
съгласуваните план-извлечения за сеч, тъй като повечето държавни горски
и ловни стопанства и общини вече имат разработени и влезли в сила
горскостопански планове по които работят и това не налага извършване на
промени във вида и интензивността на сечите, които да бъдат съгласувани
с РИОСВ.
Независимо от посоченото, през 2016 г. са проведении 142
процедури по преценяване на вероятната степен на отрицателно
въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения
с предмета и целите на опазване в защитените зони, като част от
процедурите по ОВОС и ЕО, като през 2015 г. техният брой е бил 107 броя,
т.е. увеличение от 32.7%.
Фиг. 55 Съпоставка на проведените процедури по ОС, като част от
процедурите по ОВОС и ЕО за 2015 - 2016 г.
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През 2016 г. са проведени и три процедури по оценка на
съвместимостта на общи устройствени планове на общини, като част от
процедурата по екологична оценка. В нормативно издадените актове от
страна на РИОСВ се дават задължителни условия, с цел избягването на
възможни

отрицателни

последствия

и

постигането

на

по-добър

положителен екологичен ефект.
През 2016 г. са извършени общо 63 планирани проверки на условия и
мерки в издадени административни актове по Глава шеста от ЗООС, както
следва:
- Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения по
ОВОС:
Извършен е последващ контрол на условия и мерки в едно Решение
по ОВОС - РУ 3-4/2012 за одобряване на инвестиционно предложение за
Добив на подземни богатства - варовици от кариера "Чуковец", с. Чуковец,
община Алфатар. При проверката е установено, че на този етап не са
предприети стъпки за реализацията на ИП и/или получаване на
последващи документи за неговото разрешаване. Не са регистрирани
нарушения на екологичното законодателство.
- Проверки по чл. 99, ал. 8 от ЗООС:
Не са извършвани проверки на решения по ОВОС, относно валидност
на издадения административен акт.
През 2016 г. са извършени 7 броя планови проверки на условия и мерки
в постановени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС в
периода 2013 – 2015 г., една от които е екипна проверка с експерти от
дирекция „КОС”.
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При осъществяването на две от планираните проверки са дадени
предписания, касаещи:
1) изпълнение на изискванията на екологичното законодателство преди
въвеждане на обекта в експлоатация на предприятие за производство на
обезмаслител ЕК-60;
2) регистриран разлив на течна торова фракция от животновъден обект –
кравеферма и формиран заблатен участък в съседен терен. Дадените
предписания са в компетенциите на експерт от отдел „ЧООП” при
дирекция „КОС” и са свързани с почистване на заблатения терен,
почистване на отточната шахта в животновъдния обект, извозване на
наличните торови маси от площадката за временното им съхранение,
изготвяне на план-програма с мерки за недопускане на изтичане на торови
маси и заблатяване на собствени и съседни терени и определяне на нова
площадка за депониране на твърд торов отпад. С последващ контрол е
проследено изпълнението на дадените предписания. За допуснатите вредни
изменения върху почвата в собствения и в съседен имот, спрямо
собственика на обекта са предприети административно наказателни мерки.
- Проверки по чл. 93, ал. 7 от ЗООС
Извършен е последващ контрол относно правното действие на 5 издадени
решения за преценяване на необходимостта от ОВОС през 2009 г. Четири
от проверките са извършени на място, а една е чрез проверка на
документи. Установено е, че с изтекъл срок на правно действие са 4 броя
постановени съгласувателни решения за:
- изграждане на спортен комплекс със закрита многофункционална
зала, гр. Тутракан;
- изграждане на търговски център, гр. Русе;
- изграждане на автосервиз и складово-логистичен център, гр. Русе.
- изграждане на рибарник за интензивно развъждане на риба, с.
Полско Косово, община Бяла.
Един от съгласуваните обекти – за изграждане на мотел в гр. Русе е
изпълнен в съответствие със съгласуваните параметри и обхват.
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Планирана и извършена е една проверка по документи за изпълнение на
мерки и условия в становище по ЕО № РУ 1-3/2013 г. за съгласуване на
ПУП-ПР на 657.663 хектара от местността „Пчелина“, разположена в
землищата на гр. Разград (райони 71, 87, 815, 816) и с. Благоево (район
105), община Разград и отреждането й в зона за отдих, туризъм и спорт. В
резултат на получената по служебен път справка от органа по одобряване
на ПУП – Община Разград, към момента на проведения контрол няма
одобрени устройствени планове и/или издадени разрешения за строеж по
реда на Закона за устройство на територията.
Приоритет при планирането на проверките за 2016 г. бе установяване
на правното действие на постановените решения за преценяване на
необходимостта от извършване на екологична оценка, предвид нормативно
определената 5 годишната давност от издаването на административния акт.
Планирани бяха 49 проверки на издадени през 2009 г. - 2010 г. решения,
при които се констатира, че 8 от одобрените планове не са последващо
одобрени по реда на специален закон и съответните административни
актове са загубили правно действие. При останалите 41 проверки по
контрол за прилагането на плановете не са констатирани нарушения на
екологичното законодателство.
През 2016 г. са извършени и 7 броя извънредни проверки, както
следва:
- 1 брой във връзка с провеждаща се процедура по ОВОС;
- 2 броя във връзка с внесени уведомления за инвестиционни
предложения;
- 1 брой във връзка с издадено Решение за преценяване на
необходимостта от ОВОС;
- 1 брой във връзка с последващ контрол на дадено предписание;
- 2 броя във връзка с подадени жалба и сигнал.
През 2016 г. експертите от дирекция „Превантивна дейност” при
РИОСВ–Русе взеха участие в две Държавни приемателни комисии за
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въвеждане в експлоатация на строежи, по време на които осъществиха
контрол за съответствието на строежите с проектната документация.
В резултат на контролната дейност, относно спазване разпоредбите
на Закона за опазване на околната среда, през 2016 г. са съставени 4 броя
АУАН, като три са за нарушение на чл. 95, ал. 1 от ЗООС - реализирани са
инвестиционни намерения без извършено писмено уведомяване на
компетентния орган и един за нарушение на чл. 117, ал. 1 от Закона за
опазване на околната среда и експлоатация на инсталация в обхвата на
Приложение № 4 от ЗООС без наличие на издадено Комплексно
разрешително.
Постановени са 3 Наказателни постановления на: Община Ситово –
административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5000 лв;
„Виталис-66” ООД - административно наказание „имуществена санкция” в
размер на 1000 лв. и на физическо лице - административно наказание
„имуществена санкция” в размер на 200 лв.
Във връзка с провеждащите се и проведени през предходни периоди
процедури по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие са извършени
20 броя планови проверки по спазване на условията, залегнали в Решения
по извършване на процедури по Оценка за съвместимост на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване в защитените зони. Проверявани са основно съгласувани през
предходни години горскостопански планове и програми и план-извлечения
за сеч, както и решения, чиито 5 годишен срок на валидност е изтекъл.
12 от проверките са на Общини, Държавни горски и ловни
стопанства и са свързани с контрол върху предвижданията за сечи в
съответните лесоустройствени проекти, горски планове и план извлечения.
Останалите 8 проверки са на физически лица, предвиждащи изграждане на
жилищни сгради, цехове за сглобяване на машини, сервиз за тежки
камиони, газстанция, ваканционно селище и извършване на строително ремонтни
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работи

за

изграждане

на

канализационна

мрежа

и

пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Сливо поле. При
извършване на проверките не са констатирани нарушения.
При анализ на цялостната дейност при провеждане на превантивната
дейност и контрол се отчитат проблеми, сходни със съществуващите в
предходни периоди.
- Постигнати резултати:
През 2016 г. са извършени 100% от планираните контролни проверки
по условия и мерки в постановени административни актове на Директора
на РИОСВ-Русе. В следствие на последващия контрол е констатирано, че 4
решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и 8 решения за
преценяване на необходимостта от ЕО са загубили правното си действие.
Констатирани са нарушения във връзка с реализиране са инвестиционни
дейности без извършено писмено уведомяване на компетентния орган и
експлоатация на инсталация в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС без
наличие на издадено Комплексно разрешително.
През отчетната година са извършени и 100% от планираните контролни
проверки на условия постановени в решения по ОС. Като при проверките
не са констатирани нарушения.
Отчита се съществен ръст на заявените инвестиционни иницативи
спрямо предходни периоди:
- увеличение на заявените предложения с около 23% спрямо през 2015 г. и
с около 63% спрямо депозираните през 2014 г.;
- ръст с 12 % на издадените решения за преценяване на необходимостта от
ОВОС спрямо 2015 г. Предвид спецификата и параметрите на дейността и
вземайнки под внимание получените становища на специализираните
компетентни органи по отношение на риска за човешкото здраве, 5
решения са с разпоредителна част да се извърши ОВОС.
създадена е добра вътрешна комуникация между дирекция „ПД” и
дирекция „КОС” при съвместените процедури по реда на Глава шеста и
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Глава седма от ЗООС. Всяка внесена документация, която попада под
разпоредбите на Глава седма от ЗООС и изискванията на Наредбата за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях се предоставя на експерт ОХВС за изразяване на
върешно становище.
Предвид

получения

опит

и

регистрираните

провеждането на съвместените процедури, през
следва

да

се

работи

за

подобряване

на

трудности

при

следващите периоди
координацията

между

заинтересованите институции, които се произнасят в хода на процедурите
по Глава шеста от ЗООС. При необходимост могат да се инициират и
проведат работни срещи за набелязване на конкретните проблеми във
всяка институция и възможни решения за отстраняване на трудностите.
Наблюдава се по-стриктно спазване на регламентирните в ЗООС
процедури предвид действащите законови разпоредби в Закона за
устройство на територията (чл. 148, ал. 8 от ЗУТ), а именно „Влязло в сила
решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или
решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на Закона
за опазване на околната среда, е приложение, неразделна част от
разрешението за строеж“.
През 2016 г. дирекция „ПД” организира, проведе и участва в работни
срещи с представители на други институции с цел ефективно прилагане на
инструментите на превантивния контрол и подобряване на координацията
с органите по одобряване/разрешаване на инвестиционните проект, за
които е необходимо наличие на съгласувателен административен акт по
ЗООС, както следва:
-

среща

с главните

архитекти

и

представители

на общинските

администрации (еколози) на всички общини в териториалния обхват на
инспекцията. На срещата са разгледани подробно изискванията на
нормативната уредба в областта на Закона за устройство на територията,
Закона за опазване на околната среда и поднормативните актове към него.
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Акцентът е поставен на разпоредбите на чл. 99 б от ЗООС и чл. 6, ал. 9 от
Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда и преките
задължения на общините, които произтичат от тях.
- работна среща с представителите на ОДБХ – Русе, ОДБХ – Разград и
ОДБХ – Силистра във връзка с нарастващия брой на констатирани
нарушения

за

извършване

на

животновъдна

дейност,

в

обекти,

регистрирани по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, без
налични документи от проведени процедури по ОВОС и ЕО и множество
получени сигнали за нерегламентирано отглеждане на животни. На база
обсъдените проблеми се набелязаха мерки и действия за подобряване на
координацията между институциите при разглеждането и одобряването на
нови животновъдни обекти или разширение на съществуващи такива. В
резултат, РИОСВ-Русе изготви и предостави на специализираните
институции справка за издадените съгласувателни административни
актове

за

дейности

по

интензивно

отглеждане

на

животни

на

контролираната територията.
- участие в провежданите периодични междуведомствени работни срещи,
инициирани от Областния управител на област Русе и/или кмета на
община Русе, по обществено значими екологични проблеми за град Русе и
набелязване

и

изпълнение

на

мерки

за

предотвратяване

и/или

минимизиране на въздействията върху околната среда и човешкото здраве.
Всички процедури по реда на Глава шеста от ЗООС се оповестяват
своевременно в Информационните системи по ЕО/ОВОС на МОСВ, а
издадените административни актове са публикуват и на интернет
страницата на РИОСВ-Русе.
Комплексни разрешителни
Общият брой оператори с издадени комплексни разрешителни (КР)
на територията на РИОСВ–Русе през 2016 г. е 50. Изградените и
действащи площадки/инсталации с КР са 47 броя, разпределени по
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дейности от Приложение № 4 от ЗООС. Четири площадки/инсталации,
притежаващи КР не са изградени или въведени в редовна експлоатация до
края на 2016 г. През 2016 г. са издадени още 7 броя КР на оператори,
осъществяващи производствена дейност, попадаща в Приложение № 4 от
ЗООС. Извършена е актуализация на 2 броя КР. В процедура по издаване
на КР са още 5 оператора.
Табл. 31 Обекти с производствена дейност по Приложение № 4 ЗООС

1.

Инсталации за интензивно отглеждане на птици или свине 6.6.

1.1. „Свинекомплекс Юделник” ООД, с. Юделник - 6.6, „б” и „в”
1.2. „Авис” ЕООД – гр. Завет (6.6 „а”)
1.3. „Свинекомплекс Бръшлен” АД, с. Бръшлен /(6.6, „в”);
1.4. ЗП Зюхтю Джеват Зюхтю, гр. Варна, площадка гр. Разград /(6.6, „а”)
1.5. „Авис” ЕООД, гр. Завет, площадка с. Брестовене /(6.6, „а”)
1.6. СД „Марвас – 90 – Френкеви и сие” – гр. Пловдив – площадка с.
Киченица, Община Разград /(6.6, „а”)
1.7. „Бисер Олива – 98” АД, гр. Стара Загора – площадка гр. Русе, кв.
Средна Кула /(6.6, „а”)
1.8. „Бисер Олива – 98” АД, гр. Стара Загора – площадка с. Червена вода
/(6.6, „а”)
1.9. „Пилко” ЕООД, гр. Разград – площадка с. Липник /(6.6, „а”);
1.10. „Пилко” ЕООД, гр. Разград – площадка с. Киченица /(6.6, „а”);
1.11. „Свинекомплекс Николово” АД, с. Николово 6.6, „б” и „в”
1.12. „Иридис” ЕООД – гр. Дулово /(6.6, „а”)
1.13. „Агротайм” ООД, гр. Исперих 6.6, „в”
1.14. „Агроспектър Инвест” АД, гр. София - площадка с. Ветрен 6.6, „б” и
„в”
1.15. „Свинекомплекс Голямо Враново- Инвест” АД, с. Голямо Враново,
общ. Сливо поле 6.6, „б” и „в”
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1.16. „Карас” ООД, гр. Глоджево / (6.6 „а”)
1.17. „Непал 10” ООД, с. Липник, Община Разград, площадка с Щръклево/
(6.6 „а”)
1.18. „Ел Джи 15” ЕООД, с. Бъзън, Община Русе / (6.6 „а”)
1.19. „Мемотрейд” ЕООД, с. Бели лом, Община Лозница / (6.6 „а”)
1.20. ЕТ „Рикота 4 – Силвия Симеонова”, с. Г. Извор, Община Самуил/(6.6
„а”)
1.21. „А. А. Фарма” ЕООД, с. Шуменци, Община Тутракан/(6.6 „а”)
1.22. „Биопродукт”ООД, гр. Русе, площадка с. Тетово/(6.6 „а”)
1.23. „Пилнекс” ЕООД, с. Дянково/(6.6 „а”)
1.24. „Екопродукт” ЕООД, с. Попина, площадка с. Попина/(6.6, „в”);
1.25. „Екопродукт” ЕООД, с. Попина, площадка с. Ветрен/(6.6, „в”);
1.26. „ЕДЖИ ЕМ” ЕООД, гр. Ветово, площадка в гр. Цар Калоян/(6.6 „а”)
2. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане
2.1. „Комфорт”ООД, гр. Варна, площадка – с. Трапище (3.5.)
2.2. „Труд” АД, гр. Русе (3.5.)
2.3. „Керос България” АД – гр. Русе (3.5.)
2.4. „Хан Аспарух” АД, гр. Исперих (3.5.)
3.

Химически инсталации 4.1

3.1. „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе/ 4.1. б
3.2. „Русе Кемикълс” АД – гр. Русе/ 4.1. б
3.3. „Астра биоплант” ЕООД – гр. Сливо поле 4.1 б и 4.3.
3.4. „Лубрика” ООД, гр. Русе 5.1.2 г и 5.5
3.5. „Биовет” АД – гр. Пещера – клон Разград / 4.5
3.6. „Мегахим” АД, гр. Русе 4.1, б
3.7. „Полисан” АД, гр. Русе 1.2
3.8. „Екон – 91” ООД, гр. Русе /(4.1, „б”)
3.9

„Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД, гр. Русе/ 4.1 б и 4.3.
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3.10 „Емакс” ООД, гр. Силистра 5.1.2 г и 5.5
4

Преработвателни предприятия 6.4

4.1

„Амилум България” ЕАД, гр. Разград / 6.4.2. б

4.2

„Пилко” ЕООД, гр. Разград/ 6.4.1

5.

Енергийно стопанство 1.1.

5.1. „Топлофикация - Русе” ЕАД ТЕЦ „Изток” (1.1.)
6

Инсталации за изгаряне на опасни и неопасни отпадаци 5.2 а и 5.2 б

6.1

„Грийнбърн” ЕООД, гр. София, площадка в гр. Разград/ (5.2 а и 5.2

б)
7.

Депа 5.4.

7.1. „Топлофикация Русе” АД – Депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал,
гр. Русе (5.4);
7.2. Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за Общините
Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан (5.4);
7.3. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница,
Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян (5.4);
7.4.

Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Силистра,

Дулово, Алфатар и Главиница (5.4);
7.5

Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Бяла, Борово,

Ценово, Опака и Полски Тръмбеш (5.4);
8. Металообработване 2.5 и 2.6
8.1

„Монтюпе” ЕООД гр. Русе (2.5 „б”)

8.2

„Сет” АД, гр. Русе (2.6.)

8.3

„Метал” ЕООД, гр. Лозница (2.5 „a”)

8.4

„Екогалваник” ООД, гр. Русе (2.6.)

8.5

„Балканцинк” АД, гр. Русе (2.6.)

8.6

„Икомет” ЕООД, гр. Разград (2.5 „a”)

8.7

„Екотрейдметал” ЕООД, гр. Силистра (2.5 „a”)
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Видно от данните, представени в таблицата, най-голям дял имат
инсталациите за интензивно отглаждане на животни – свине и птици.
Същите са разпределени равномерно в трите области. През 2016 г. не са
получавани сигнали и жалби срещу дейностите на тези оператори, което
показва, че операторите изпълняват мерките за ограничаване на емисиите
на вредни вещества (амоняк, метан и др.) и се спазват изискванията за
Добра земеделска практика по отношение на управлението на торовите
маси.
Други промишлени дейности, попадащи в Приложение № 4 от
ЗООС, на които са издадени комлексни разрешителни са химически
инсталации, металообработване, инсталации за изработване на керамични
продукти чрез изпичане, преработвателни предприятия в хранителната
промишленост и депа за битови отпадъци. Най-голяма концентрация на
инсталации от посочените производствени дейности се наблюдава в гр.
Русе и в по-малка стапен в останалите населени места в трите области.
През 2016 г. са извършени 31 проверки за изпълнение на условията в
издадените КР. При проверките на по-голямата част от операторите не са
установени съществени нарушения по спазване на условията в КР, като за
несъществените са дадени предписания, които са изпълнени в законовите
срокове. Сериозни нарушения на условия в издадени КР са констатирани
при проверки на „Монтюпе” ЕООД

и „Биовет“ АД – клон Разград,

извършвани при постъпване на сигнали на жители на гр. Русе и гр. Разград
за разпространение на неприятни миризми в населените места.
За неспазване на условие 9.3.„Неорганизирани емисии” в издадено
КР на „Монтюпе” ЕООД са съставени 2 броя АУАН и е издадено едно НП
на стойност 500 000 лв. Същото се обжалва. За неспазване на условие 9.6.6.
в издадено КР на „Топлофикация Русе“ ЕАД е съставен АУАН и е
издадено НП на стойност 10 000 лв. Същото е влязло в сила.
За неспазване на условия 9.4.1., 10.1.2.1. и 11.5.1. в издадено КР „Биовет“
АД – клон Разград са съставени четири броя АУАН и са издадени НП на
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стойност 10 000 лв. и 35 000 лв., които са влезли в сила. Нарушенията са
свързани с допуснато заустване на отпадъчни води в р. Бели Лом, с
показалители, неотговарящи на индивидуалните емисионни ограничения,
определени с КР и предизвикващи емитиране и неорганизирано
разпространение на неприятни миризми в жилищните части на гр. Разград.
Във връзка със системно неспазване изискванията на условие 9.3.1. и
9.4.1. от КР на оператора „Монтюпе” ЕООД, със Заповед на Директора на
РИОСВ-Русе са наложени 2 броя принудителни административни мерки:
-

извършено е пломбиране на управлението на вентилационни клапи

на покрива на производствено хале № 3, което е част от естествената
вентилация на халето;
-

извършено е пломбиране на управлението на роботите за течен метал

към инсталациите за каруселно леене на алуминий № 7 и № 8 в Хале № 3,
както и ограничаване на достъпа до хале №3, чрез изграждане на прегради
на технологичните отвори между хале №3 и хале №2 в завода.
След прилагане на ПАМ сигналите за разпространение на неприятни
миризми в град Русе силно са намалели.
Към оператора „Метал” ЕООД-гр. Лозница е приложена ПАМ за
ограничаване на дейността – леене на алуминий от отпадъци, чрез
пломбиране на пещ за топене. Издаденото на оператора КР не е влязло в
сила поради обжалване.
При извършените проверки на посочените санкционирани оператори
са давани предписания за привеждане в съответствие на инсталациите им.
Екологична отговорност и отстраняване на минали екологични
щети
През 2016 г. са извършени общо 27 контролни проверки на обекти,
които подлежат на контрол по Закона за отговорността за предотвратяване
и отстраняване на екологични щети. Всички проверени оператори имат
изготвени собствени оценки за възможни случаи на непосредствена
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заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети по
приложение № 1 към чл.3 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на
превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за
минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.
През 2016 г. не са настъпвали инциденти с екологични щети и не са
издадени заповеди за прилагане на превантивни мерки, за прилагане на
оздравителни мерки и заповеди за отказ за прилагане на оздравителни
мерки, съгласно ЗОПОЕЩ.
През 2016 г. няма изготвени предложения на РИОСВ-Русе до
министъра на околната среда и водите за предприемане на превантивни
или оздравителни мерки, както и разработени програми за отстраняване на
минали екологични щети за приватизирани дружества.
Доброволни ангажименти по отношение на опазването на
околната среда – EMAS и екомаркировката на ЕС
EMAS е схема на Общността за управление на околната среда и
одит, в която се допуска доброволно участие на организации, разположени
във и извън Европейската общност. Целта е да насърчава непрекъснатото
подобряване на екологичните резултати на организациите чрез създаване и
прилагане на системи за управление на околната среда, системна,
обективна и периодична оценка на резултатите на такива системи,
предоставянето на информация относно екологичните резултати, открит
диалог с обществеността и други заинтересовани страни, както и
активното участие на служители в организациите и подходящо обучение.
На територията на РИОСВ-Русе няма дружества, които са преминали през
процедури за екомаркировка или изпълняват ангажименти по системата
EMAS.
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Информация за състоянието на околната среда за активно
формиране на обществено поведение за грижа към околната среда
През 2016 г. в РИОСВ-Русе са постъпили 36 заявления за достъп до
информация (през 2015 г. те са били 32), като 97.23 % от тях са обработени
в законовоопределения срок от 14 дни. През 2016 г. само при едно от
заявленията е предоставен достъп до информация с удължаване на срока с
10 дни поради необходимост от обработка на голям обем информация.
И през 2016 г., както и през 2015 г., са издадени 28 решения за
предоставяне на достъп до обществена информация. Няма

издадени

решения за отказ от предоставяне както и такива за повторно ползване.
Като цяло се запаза тенденцията средногодишно да постъпват между 30-40
заявления за достъп до информация. Преобладават тези от страна на
инвеститори и разработчици на Доклади по ОВОС, които търсят
информация за състоянието на компонентите и факторите на околната
серда на територията на РИОСВ-Русе.
Информацонният център на РИОСВ-Русе е посетен от 532 души
(през 2015 г. са били 558 души), сред които ученици, бенефициенти на
услугите на РИОСВ-Русе, инвеститори, представители на НПО, граждани.
През 2016 г. РИОСВ-Русе е отбелязала с различни инициативи 9
кампании: 2 февруари - Световен ден на влажните зони; 22 март –
Международен ден на водата; 22 април – Ден на Земята; 22 май –
Международен ден на биологичното разнообразие; 5 юни – Международен
ден на околната среда; 29 юни – Международен ден на рака Дунав; 31
октомври - Международен ден на Черно море и Европейска седмица за
намаляване на отпадъците; 60 - годишнина от присъединяване на Р
България към UNESCO.
Инициативите са предназначени за подрастващото поколение. През
2016 г. инспекцията разшири кръга от партньори при провеждането на
кампаниите.

Успешни

инициативи

са

реализирани

с

Регионална

библиотека „Любен Каравелов“ - гр. Русе, Агенция за проучване и
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поддържане на река Дунав, Туристическо дружество „Приста“ гр. Русе,
Българско дружество за защита на птиците, Арт-галерия „Приятели“ и др.
Освен традиционно отбелязваните кампании, свързани с международно
значими еклогични дати, през 2016 г. РИОСВ-Русе реализира успешно
кампанията за 60 - годишнината от присъединяване на Р България към
UNESCO, за което получи финансиране от Министерство на външните
работи.
През 2016 г. са реализирани общо 7 конкурса - за проект на пъзел; за
презентации по метода Pecha Kucha 20*20; за рисунка, снимка и проект на
обект на UNESCO; за литературна творба на тема „Наследството на
Сребърна“. Инспекцията бе партньор в съвместен конкурс с ОУ „Отец
Паисий“ гр. Русе за рисунка и снимка „Да уловиш мига 2016 г.“.
През 2016 г. са проведени са 10 открити урока. В края на 2016 г.
стартира проект на МОН „Твоят час“, който е приемник на проект „Успех да направим училището привлекателна територия“. Голяма част от
инициативите, планирани по този проект са започнали и ще продължат
през 2017 г.
През 2016 г. са проведени 2 изложби – проектите за пъзел за Деня на
влажните зони в Информационния център на инспекцията и фотоизложба
за обектите на UNESCO в Художествена галерия Силистра.
Издадени са: Доклад за състоянието на околната среда през 2015 г.;
Информационен пакет за проведените инициативи от РИОСВ-Русе за 60годишнината от присъединяване на Р България към и UNESCO; картички
за изложбата на Иво Хаджимишев в Художествена галерия – Силистра.
Проведени са 5 Арт-ателиета, като 3 от тях в Природонаучен музей
в с. Сребърна по време на Международния ученически еко-форум
„Сребърна 2016“ и 2 арт-работилници – изработване на сувенири от
отпадъчни материали в Информационния център на РИОСВ-Русе.
2 февруари 2016 г. - Световен ден на влажните зони
Тема: „Влажните зони и нашето бъдеще - устойчив поминък“
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На 2 февруари 2016 г. в Информационния център на инспекцията
гостуваха членовете на „Клуба на пътешественика“ към Туристически
дружество „Приста“ гр. Русе. Експертът по биологично разнообразие
Момчил Петров представи ролята на влажните зони за поддържането на
водния баланс, екоравновесието и биологичното им разнообразие.
По повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари 2016 г.
РИОСВ-Русе обяви регионален конкурс за ученици за изработка на проект
за пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и
биоразнообразие“. До предварително обявения срок в инспекцията
постъпиха 106 творби на участници от учебни заведения от областите
Русе, Разград, Силистра, София и Велико Търново. Традиционно наймногобройни са творбите, предоставени от школите по изобразително
изкуство на Обединен детски комплекс от град Силистра.
Списъкът на победителите е публикуван на интернет страницата на
РИОСВ-Русе: http://riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.
22 март 2016 г. - Световен ден на водата
Тема: „По-чиста вода, по-добра работа“
Ученици от Английска гимназия „Гео Милев“ - гр. Русе отбелязаха
Деня на водата и Часа на Земята в партньорство с РИОСВ-Русе с училищен
конкурс за електронни презентации. Конкурсът е свързан с опазването на
водите от замърсяване, значението на водните ресурси, персоналните
стъпки на всики за пестенето им. Презентациите са подготвени в
новаторския японски стил Pecha Kucha 20*20. Пр него всяка презентация
се състои точно от 20 слайда, които се задържат на екрана 20 секунди. Така
всеки презентатор има точно 6 мин. и 40 секунди, за да се представи пред
аудиторията.
22 април 2016 г. - Ден на Земята
Тема: „Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.”
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РИОСВ-Русе

отбеляза

Деня

на

Земята

с

три

инициативи

международната кампания. На 22 април експерти на инспекцията засадиха
храсти в двора на ОУ „Иван Вазов“ гр. Русе. Дейни участници бяха
членове на клуб „Екология“, с ръководител Вероника Алексиева. Така
училищния двор стана по-красив. Учениците обещаха да се грижат за
храстите, предоставени от инспекцията, като ги поливат и опазват от
песегателства. По-късно през деня, в Информационния център гостуваха
ученици от III

в

клас на СОУ „Йордан Йовков“ в гр. Русе. Занятието бе

посветено на биологичното разнообразие на Поддържан резерват
„Сребърна“. След филма и представянето на 3

D макета, класът бе

разделен на три отбора. Учениците собственоръчно засадиха разсади от
мащерка, риган и декоративен еделвайс в сандъчета, предаставени от
РИОСВ-Русе.
РИОСВ-Русе удостои със специални награди възпитаници от
училища в град Русе в конкурса на Професионална гимназия по
дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вонрак“ в град Русе.
Конкурсът за еко-дизайн „Мисли зелено“, чийто партньор е инспекцията,
се провежда за шеста поредна година и се посвещава на Деня на Земята.
Церемонията по награждаване на отличените творби и откриването на
изложбата се състоя на 27 април 2016 г. във фоайето на учебното
заведение.
22 май 2016 г. - Международен ден на биологичното разнообразие
Тема: „Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния
поминък“
С тържество под надслов „Природата – вдъхновение и наследство“
РИОСВ-Русе и ОУ „Любен Каравелов“- Русе отбелязаха Международния
ден на биологичното разнообразие 22 май и 60-годишнината от
присъединяване на Р България към UNESCO.
По време на хепанинга са наградени авторите на отличените творби в
конкурсите за фотография и рисунка, за проект, представящ български
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обект в UNESCO. Тричленно жури оцени общо 77 рисунки, 44 снимки 16
постера и 1 екопроект.
В края на тържеството директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова
подари на учебното заведение Червената книга на България и пожела на
учениците и техните ръководители здраве, успешно приключване на
годината и лято, изпълнено с незабравими мигове.
5 юни 2016 г. – Световен ден на околната среда
Тема: „За живота на дивите животни!“
РИОСВ-Русе отбеляза Световния ден на околната среда с поредица
от инициативи, в патньорството на организации и доброволци.
На Световния ден на околната среда и 60-годишнината от присъединяване
на Р България към ЮНЕСКО бе посветено 25 –тото издение на
Международния ученически екофорум „Сребърна 2016 г. Той се реализира
под домакинството на Обединен детски комплекс – Силистра, с подкрепта
на РИОСВ-Русе. Във форума се включиха над 500 млади творциприродолюбители от страната. Сред тях 250 автори на литературни творби,
25 на приложно изкуство, 28 на екологични проекти, а 110 бяха
непосредствените участници във форума.
В

рамките

участниците

за

на

събитието,

изложбата

в

РИОСВ-Русе

Художествена

осигури
галерия

покани
–

на

Силистра,

представяща българските обекти под закрилата на UNESCO.
Експерти на РИОСВ-Русе, приятели и патньори в лицето на Християна
Стомонякова от „Арт-галерия приятели“ и Природонаучния музей
посрещнаха участниците в еко-форума на територията на Поддържан
резерват „Сребърна“. След като разгледаха музея, гостите взеха участие в
три практични занятия – разиграване на играта „Открий легендата“,
„Забавен урок по орнитология“ и „Арт-ателиета“.
Експерти на РИОСВ-Русе, охраната на резервата и доброволци се
включиха в кампанията на БТВ „Да изчистим България за един ден“.
Почистени са терените около туристическата инфраструктура на резервата.
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Доброволци, деца на експерти от инспекцията почистиха детската
площадка около бл. „Антим“ в град Русе.
На 5 юни, в гр. Цар Калоян се състоя празник на тема „Природатанаш дом”, посветен на Световния ден на околната среда. Инициативата се
организира от местното читалите, а инспекцията осигури информационнообразователни материали за участниците. В празника се включиха над 100
деца от детски градини и училища в гр. Цар Калоян и с. Езерче.
29 юни 2016 г. – Международен ден на река Дунав
Тема: „Бъди активен“
На 29 юни 2016 г. се проведе инициатива, посветена на Деня на река
Дунав. В нея се включиха РИОСВ-Русе, Изпълнителната агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), Регионална
лаборатория към ИАОС - Русе и СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил
Философ“ гр. Русе.
Десетокласници от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ посетиха
кораба „Вит“. Капитан Трифонов и екипажа на плавателното средство
представиха дейносттите, които се осъществяват за поддържане на
корабоплавателния път по р. Дунав. След беседата служители на
Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда взеха
проби от река Дунав. На място бе извършен експресен анализ с
комбиниран уред Ph-метър, оксиметър и кондиктометър. Всички измерени
стойности P отговарят на нормите за качество на повърхностните води
съгласно нормативната уредба.
На кораба са раздадени награди на отличените авторите на мултимедийни
презентации от предварително обявения конкурс сред учениците от
СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ гр. Русе.
Административно – наказателна отговорност и принудителни
административни мерки
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За констатирани нарушения на нормативната база по компонент
„Въздух” през 2016 г. са наложени 1 глоба и 8 санкции в размер на 1 350
лв.
Във връзка с констатирани нарушения на нормите за допустими
емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за отчетния период са
изготвени 6 преписки по налагане, възобновяване, спиране и отмяна на
текущи месечни и еднократни санкции, като наложените текущи месечни
санкции са 2, възобновените – 1, отменените – 2 и намалени 1.
Изготвяне и налагане на административно-наказателни мерки за
неспазване на екологичното законодателство по компонент „Води”:
за констатирани нарушения на нормативната база са издадени 11
наказателни постановления на обща стойност 38 000 лв.
при констатирани нарушения на нормите за допустими емисии на вредни
вещества са изготвени 28 броя преписки за налагане на санкции.

За

налагане на текущи месечни санкции са издадени Заповеди и Наказателни
постановления за: 12 броя за наложени месечни санкции; 5 броя са за
намаляване на санкцията; 10 за отмяна; 1 за спиране и 0 за възобновяване.
През 2016 г. са издадени 16 Наказателни постановления на стойност
53 900 лв. за нарушения на Закона за управление на отпадъците и
подзаконовите нормативни актове към него.
За първи път е издадено наказателно постановление в максималната
допустима от Закона за опазване на околната среда стойност от 500 000 лв.
срещу „Монтюпе“ ЕООД за нарушения на условия в комплексно
разрешително.
По съдебен ред са обжалвани 24 наказателни постановления, като 6 са
потвърдени от съответния съд и са влезли в законна сила, 1 е отменено, а
останалите 17 са в текуща процедура по обжалване.
Със заповед на директора на РИОСВ- Русе са наложени принудителни две
административни мерки на „Монтюпе“ ЕООД на основание на Закона за
опазване на околната среда; на „Винпром Бяла 2002“ ЕООД на основание
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на Закона за водите; на „Метал“ ЕООД, гр. Лозница на основание на
Закона за опазване на околната среда; на „Интер ЕС 2000“ ЕООД, с.
Ситово на основание на Закона за водите, на „Полисан“ АД на основание
на Закона за опазване на околната среда; на „Оргахим Резинс“ АД на
основание на Закона за опазване на околната среда.
Три от заповедите за налагане на принудителни административни мерки са
обжалвани по съдебен ред- 2-те издадени на „Монтюпе“ ЕООД и тази на
„Интер ЕС 2000“ ЕООД, като към настоящия момент всички са в съдебна
фаза на разглеждане пред административни съдилища.
Събраните суми от наказателни постановления са в размер на 133 622 лв.,
като 82 000 лв. са събрани от наказателни постановления, издадени на
основание Закона за опазване на околната среда. Поради неизпълнение на
наказания в законоустановения срок 37 броя наказателни постановления са
предадени за принудително изпълнение до НАП на обща стойно 102 000
лв., като най-много 14 от тях са, са издадени на основание ЗУО.
V. Проекти /обекти с екологично предназначение
Табл. 32
Наименование
на проекта
1
Кметство
Мартен,
община Русе
Кметство
Николово,
община Русе

Кметство
Тетово,
община Русе
Община Русе

Кратка
характеристика
2
„Спортна площадка
за децата на гр.
Мартен“
„Облагородяване и
озеленяване на
занемарено
обществено
пространство в кв.
„Липник“, с.
Николово и
превръщането му в
зона за спорт и
отдих“
„Обичам природата и аз участвам“
Проект за кв.
„Долапите“

Източници на Стойност на Етап
на
финансиране проекта в лв. изпълнение
3
4
5
ПУДООС
10 000,00 лв.
приключил
ПУДООС

10 000,00 лв.

приключил

ПУДООС

9 947,44 лв.

приключил

ПУДООС

9 997,69 лв

приключил
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ОУ „Христо
„Уча и спортувам
Смирненски”, гр. сред природата в
Русе
двора на моето
училище“
Общежитие за
„Обичам природата средношколци,
и аз участвам“
гр. Русе
ОДЗ „Райна
„Растем и играем
княгиня”, гр.
сред чиста и зелена
Мартен, община природа“
Русе
ЦДГ „Роза”, с.
„Обичам природата Ново село,
и аз участвам“
община Русе
Кметство
„Озеленяване и
Красен, община
създаване на места за
Иваново
спорт и отдих в
централната част на
с. Красен“
ЦДГ „Ален мак”, „Еко кът за
с. Щръклево,
обучение, отдих и
община Иваново игри“
Кметство
„Възстановяване,
Пиперково,
почистване и
община Ценово
озеленяване на
градинки в
централната част на
с. Пиперково“
ЦДГ „Радост”, с. „Проект за
Караманово,
озеленяване и
община Ценово
възстановяване на
зелени площи в ЦДГ
„Радост“
Кметство
„Озеленяване,
Батишница,
зацветяване,
община Две
създаване на зона за
могили
отдих и изграждане
на детска площадка в
с. Батишница“
ЦДГ „Първи
„Природата в нашия
юни”, с. Баниска, двор“
община Две
могили
ОДЗ „Здравец”,
„Обичам природата гр. Глоджево,
и аз участвам“
община Ветово
ЦДГ „Гълъбче”, „Обичам природата с. Топчии,
и аз участвам“
община Разград
Кметство Езерче, „Обичам природата община Цар
и аз участвам“
Калоян
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ПУДООС

4 998,00лв.

приключил

ПУДООС

4 985,47 лв.

приключил

ПУДООС

4 988 лв.

приключил

ПУДООС

4 701,90 лв.

приключил

ПУДООС

9 988,00лв.

приключил

ПУДООС

4 999,58 лв.

приключил

ПУДООС

9 999,72 лв.

приключил

ПУДООС

4 993,92 лв.

приключил

ПУДООС

9 582,96 лв.

приключил

ПУДООС

5 000,00 лв.

приключил

ПУДООС

4496, 69 лв.

приключил

ПУДООС

4 960,00 лв.

приключил

ПУДООС

9 964,80 лв.

приключил

ОУ „Св. Паисий
Хилендарски”, с.
Езерче, община
Цар Калоян
Кметство
Бистренци,
община Бяла
Кметство
Дряновец,
община Бяла
НУ „Св. Кирил и
Методий”,
община Бяла

ЦДГ „Първи
юни”, с. Юпер,
община Кубрат
ЦДГ „Щастливо
детство”,
община Алфатар
Кметство Горно
Абланово,
община Борово
ЦДГ
„Незабравка”, с.
Голям поровец,
община Исперих
ОУ „Никола
Вапцаров”, с.
Вазово, община
Исперих
ЦДГ „Веселие”,
община Лозница
СОУ „Христо
Ботев”, община
Лозница
Кметство
Хърсово,
община Самуил
Община
Тутракан
Община
Тутракан
Община
Тутракан
ОДЗ „Полет”, с.
Цар Самуил,
община
Тутракан

„Зелена идея“

ПУДООС

4 984,44 лв.

приключил

„Обичам природата и аз участвам“

ПУДООС

10 000,00 лв.

приключил

„Обичам природата и аз участвам“

ПУДООС

9 975,40 лв.

приключил

„Изграждане на екокът за отдих със
зелена класна стая,
мини дендраиум,
както и кабинет
Човек и природа“
„Обичам природата спортувам активно“

ПУДООС

4 985,00 лв.

приключил

ПУДООС

4 892,77 лв.

приключил

„Обичам природата и аз участвам“

ПУДООС

5 000,00 лв.

приключил

„Обичам природата и аз участвам“

ПУДООС

9 963,42 лв.

приключил

„Екологична среда за
децата в детската
градина“

ПУДООС

4 959,00 лв.

приключил

„Училище Н. Й.
Вапцаров - зелено и
приветливо“

ПУДООС

4 490,00 лв.

приключил

„Обичам природата и аз участвам“
„Обичам природата и аз участвам“

ПУДООС

4 960,00 лв.

приключил

ПУДООС

4 996,00 лв.

приключил

„Екологичното
съзнание изградено
от самите нас за нас“
„Благоустрояване и
залесяване на парк в
с. Белица“
Детска площадка в
кв. „Възходи“
Проект за местността
„Къмпинга“
„Обичам природата и аз участвам“

ПУДООС

9 558,05 лв.

приключил

ПУДООС

9 542,00 лв.

приключил

ПУДООС

9 938,20 лв.

приключил

ПУДООС

9 997,80 лв.

приключил

ПУДООС

4 972,20 лв.

приключил

193

Кметство
Богорово,
община
Силистра
ОУ „Св.
Климент
Охридски”, с.
Професор
Иширково,
община
Силистра
ОУ „Св. Св.
Кирил и
Методий”, с.
Клипетрово,
община
Силистра
ОДЗ „Нарцис”,
община
Силистра
ЦДГ „Иглика”,
община
Силистра
ЦДГ „Ян
Бибиян”,
община
Силистра
ЦДГ „Роза”,
община
Силистра
Кметство Боил,
Община Дулово
Кметство Водно,
община Дулово
Община Дулово
Кметство
Златоклас,
община Дулово
ЦДГ „Щастливо
детство”,
община Дулово
ОДЗ „Мир”,
община Дулово
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„Създаване на
зелени градинки с
места за отдих и
игри в с. Богорово“
„Почиваме активно учим ефективно“

ПУДООС

9 982,84 лв.

приключил

ПУДООС

4 995,70 лв.

приключил

„Уча и играя сред
природата“

ПУДООС

4 919,00 лв.

приключил

„Мечтаем заедно“

ПУДООС

4 999,40 лв.

приключил

„На игличина
поляна“

ПУДООС

4 994,38 лв.

приключил

„С малки стъпки към
промяната“

ПУДООС

4 998,64 лв.

приключил

„Облагородената
природна среда в
детската градина извор на живот и
здраве“
„Възстановяване и
зацветяване на кът за
отдих на деца и
възрастни“
„Озеленяване и
създаване на зона за
отдих“
„Зона за активен
отдих“
„Създаване на зона
за отдих“

ПУДООС

4 986,70 лв.

приключил

ПУДООС

9 900,00 лв.

приключил

ПУДООС

10 000,00 лв.

приключил

ПУДООС

10 000,00 лв.

приключил

ПУДООС

9 950,00 лв.

приключил

„Детска биоградинка екологично
образование чрез
лично преживяване“
„Дворът, в който
искам да играя“

ПУДООС

4 890,00 лв.

приключил

ПУДООС

4 963,00 лв.

приключил

VI. Заключение
Една от съществените функции на РИОСВ-Русе е да осъществява
контрол с цел опазване компонентите на околната среда в защита здравето
на населението и създаване на гаранции за разумно и устойчиво ползване
на природните ресурси на контролираната територия.
Производствата, които подлежат на контрол са от всички сектори на
икономиката. Характерни за региона са инсталации от химическата, леката
и

хранително-вкусовата

промишленост

и

животновъдството

-

нефтопреработване, производства на бои, биогорива, лекарствени форми и
добавки, млечни продукти, фруктози, хлебна мая, дървопреработване и
производство на мебели, производство на резервни части за леки
автомобили и селското стопанство, керамично производство, инсталации
за интензивно животновъдство и др.
Най-малък е делът на обектите от енергийното стопанство (около 0,5
%), следван от химическата промишленост (около 1,5 %), производство и
обработка на метали (2,5 %), производство на продукти от нерудни
материали (3 %). Най-голям е делът на инсталации и обекти по управление
на отпадъците (11,5 %).
През 2016 г. се отчита добро състояние на компонентите на
околната среда, но

независимо от провеждания контрол все още се

отчитат проблеми, свързани с разпространението на неприятни миризми,
заустване на непречистени води, замърсени с отпадъци площи и др.
По отношение чистотата на атмосферния въздух през 2016 г. са
регистрирани трайно ниски нива на основните следени замърсители –
серни и азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон. Данните,
постъпващи от автоматичните системи в градовете Русе и Силистра не
показват съществена промяна в състоянието на атмосферния въздух, в
сравнение с това през 2015 г. 77 са регистрираните превишения по
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показател ФПЧ10 автоматична станция „Възраждане”, гр. Русе. Анализът
на резултатите за община Силистра не показва съществено подобряване
качеството

на

атмосферния

въздух

през

2016

спрямо

2015

г.

Регистрираните превишения от ДОАС система „Профсъюзи”- гр. Силистра
са с 2 по-малко спрямо предходния отчетен период.
Нивата на ФПЧ10, като годишна концентрация за гр. Силистра са под
определената норма от 40 µg/m3 - 32,9 µg/m3, а за гр. Русе годишната
концентрация е превишена - 40,8 µg/m3. Наблюдава се тенденция за
намаляване на замърсяването на въздушния басейн на гр. Силистра.
Замърсяването на атмосферния въздух се дължи на изгарянето на
горива в битовия сектор, вкл. използване на битови и промишлени
отпадъци (отработени масла, от мебелната промишленост и др.) и на
транспорта при неблагоприятни атмосферни условия.
През 2016 г. са констатирани неколкократни изпускания на
непречистени производствени отпадъчни води във водоприемниците.
Предприети са административно - наказателни мерки спрямо пет
предприятия. В резултат на котролната дейност и дадените задължителни
предписания за изпълнение, от страна на операторите са предприети
коригиращи действия.
Като основен проблем за замърсяване на ОС през 2016 г. се очертава
дейността на

млекопреработвателните предприятия. Разширяването на

капацитета им довежда до необходимостта от реконструкция и /или
изграждане на нови пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, а
територията на РИОСВ-Русе е с ограничени повърхностни водни тела.
Друг съществен проблем по компонент „Води“ е наличието на
промишлени зони в гр. Русе с изградена канализационна мрежа, която не е
включена в градската канализационна система с ПСОВ-Русе.
През 2016 г. е определен собственикът на канализационната мрежа
на бившия КТМ. Извършено е кадастрално заснемане и е изготвена
актуална скица на канализационната инфраструктура в границите на КТМ.
Към момента не е определен оператора на канализационната мрежа по
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реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните
услуги.
В много от населените места в обхвата на инспекцията се наблюдава
реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, в резултат на
което се ликвидира отвеждането на отпадъчните води в земните пластове.
На територията на РИОСВ-Русе са изградени и се експлоатират
общо девет селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ),
като само една от тях е единствено с механично стъпало. През 2016 г. са
въведени в редовна експлоатация новоизградените Пречиствателни
станции за отпадъчни води (ПСОВ) в гр. Бяла и гр. Силистра. Завършена е
реконструкцията и модернизацията на ГПСОВ - Исперих, с която е
изградено и биологично стъпало.
В областите Русе, Разград и Силистра са учредени Асоциации по В и
К, с обособени територии на съответните В и К дружества за предоставяне
на услуги, съгласно изискванията на Закона за водите. За въведените в
експлоатация ПСОВ – Силистра и ПСОВ – Главиница са стартирали
процедури по предоставяне за стопанисване, експлоатация и поддръжка на
В и К системи и съоръжения на Асоциация по В и К с обособена територия
на „В и К“ ООД – гр. Силистра.

и предстои одобряване на цена за

услугата: „Пречистване на отпадъчни води“.
Към

момента

изградената

ПСОВ

-

Ситово

е

изведена

от

експлоатация. През 2016 г. е започнала процедура по предоставяне на
информация относно количествата и разходите, свързани с процесите на
пречистване на отпадъчните води, Програми за опазване на ОС, Програми
за управление на отпадъците (утайки) и т. н.
В

крайдунавските

селищни

системи

има

две

действащи

пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) на град Русе и град
Силистра. За град Тутракан предстои одобряване и финансиране на проект
за „Изграждане на ПСОВ – Тутракан“.
През последните години на територията на РИОСВ-Русе се забелязва
намаляване на замърсяването на земите и почвите. Обръща се голямо
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внимание на ограниченото използване на пестициди и торове в
земеделието, включително и на използването на разрешени за растителна
защита препарати. Разработват се програми за екологично земеделие и
животновъдство.
Мерките, които се прилагат за опазване почвата от замърсяване са
недопускане палене на стърнища и следжътвени отпадъци, извършване на
наторяване с течни, твърди торови маси и изкуствени торове при спазване
на правилата за добри земеделски практики.
През 2016 г. са установени трайни, положителни тенденции по
отношение на цялостния процес на управление на складовете за забранени
и с изминал срок на годност продукти за растителна защита и площите
около тях в резултат на транспониране на европейското законодателство и
прилагането му в страната.
Територията на РИОСВ – Русе се характеризира с богато биологично
разнообразие, което е обусловено от наличието на значителни по площ
горски територии, земеделски земи, в т.ч. пасища и мери, повърхностни и
подземни води, влажни зони и суходолия и др. Голямата площ,
пресеченият релеф са предпоставка за наличие на различни ценози –
тревни, степни и полустепни, агро, горски, водни и др. Същите от своя
страна представляват различни природни местообитания и местообитания
на видове с природозащитен статус. С оглед на тяхното опазване за
бъдещите поколения, националното и международно законодателство
определят различни категории защитени обекти.
На територията, контролирана от РИОСВ-Русе, има 42 защитени
територии, обявени съгласно Закона за защитените територии, от които
един резерват – „Бели Лом”, един поддържан резерват – „Сребърна”, един
природен парк – „Русенски Лом”, девет природни забележителности и
тридесет защитени местности, сред които и най-голямата по площ в
страната – ЗМ „Калимок-Бръшлен”.
През септември 2016 г. е подаден в Секретариата на UNESCO
номинационен формуляр за обявяване на ПР „Сребърна” за пост Севилски
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биосферен парк, което е потвърдено с писмо от 18 ноември 2016 г. до
председателя на Националния комитет по Програмата „Човекът и
биосферата“. С покриването на критериите от Севилската стратегия,
поддържан резерват „Сребърна” има възможност да остане обект на
природното световно наследство от нов тип.
През последните 5–6 години се наблюдава голяма активност на
гражданите по отношение спасяването на животински видове, предимно
птици в безпомощно състояние, особено през пролетно-летните месеци.
Липсват и нарушения по отношение на търговията с ранно-цъфтящи
пролетни цветя през 2016 г. Това показва, че се полагат усилия от
съответните институции и общините за информиране на населението за
съществуващите забрани и за опазване на находищата.
През 2016 г. се запази тенденция към увеличаване на интереса на
лицата, които се занимават с търговия на градински и лозов охлюв и
билкозаготвителната дейност.
През 2016 г. са постъпили 3 сигнала за увреждане или унищожаване
на територии, попадащи в границите на защитени зони от екологичната
мрежа Натура 2000, чрез разораване на пасища, мери и превръщането им в
обработваеми земи. Предприети са необходимите мерки, както и са
издадени предупредителни протоколи за преустановяване на дейността и
възстановяване на естественото състояние на нарушените терени.
През 2016 г. е закрито общинско сметище на град Кубрат и е
извършена техническа рекултивация на старо общинско сметище на гр.
Русе, клетка № 1 на Регионално депо Русе.
Към настоящия момент не са регистрирани замърсявания на
компонентите на околната среда, свързани с дейностите по третиране на
отпадъците. Все още не са рекултивирани старите общински депа на
общините Бяла, Ценово, Две могили, Иваново, Тутракан, Дулово и Лозница.
Остава проблемът с рекултивацията и на селските сметища, тъй като
финансирането на тези проекти е единствено от бюджетите на съответните
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общини. Всички установени замърсени площи в населените места на
териториятана РИОСВ-Русе са почистени.
Друг проблем е изграждането на Регионално депо – Борово – Бяла,
както и въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъци от
опаковки в община Разград, като задължена община с населени места над 5
000 души.
Все още няма изградени и въведени в експлоатация инсталации за
предварително

третиране

на

отпадъци

преди

депонирането

им

в

изградените регионални депа на Русе, Разград и Силистра.
През 2017 г. предстои доизграждането и въвеждането в експлоатация
на сепарираща и компостираща инсталации за битови отпадъци в община
Силистра.
През 2016 г. в РИОСВ-Русе са постъпили общо 2030 уведомления от
възложители, от които 1223 уведомления за инвестиционни предложения и
807 уведомления за план/програма по реда на чл. 8 от Наредбата за ЕО.
Общият брой на внесените уведомления през 2016 г. (2030 уведомления за
ИП/ПП) и броят на разгледаните инвестиционните инициативи (1997
отговора) се е увеличил с около 23 % спрямо заявените предложения през
2015 г. (1619 уведомления) и с около 63% спрямо депозираните през 2014
г. (1219 уведомления).
Значителното увеличение за инвестиционните инициативи се дължи
на отворените през годината мерки от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г. и възможността за финансиране на проекти за
земеделски и селскостопански дейности – създаване на трайни и билкови
насаждения,

подпомагане

на

стратиращи

животновъдни

обекти,

мелиоративни дейности в селското стопанство, както и преработка на
селскостопанска продукция.
През 2016 г. са извършени 31 проверки за изпълнение на условията в
издадените КР. При проверките на по-голямата част от операторите не са
установени съществени нарушения по спазване на условията в КР, като за
несъществените са дадени предписания, които са изпълнени в законовите
200

срокове. Сериозни нарушения на условия в издадени КР са констатирани
при проверки на „Монтюпе” ЕООД

и „Биовет“ АД – клон Разград,

извършвани при постъпване на сигнали на жители на гр. Русе и гр. Разград
за разпространение на неприятни миризми в населените места.
За неспазване на условие 9.3.„Неорганизирани емисии” в издадено
КР на „Монтюпе” ЕООД са съставени 2 броя АУАН и е издадено едно НП
на стойност 500 000 лв. Същото се обжалва. За неспазване на условие 9.6.6.
в издадено КР на „Топлофикация Русе“ ЕАД е съставен АУАН и е
издадено НП на стойност 10 000 лв. Същото е влязло в сила.
За неспазване на условия 9.4.1., 10.1.2.1. и 11.5.1. в издадено КР „Биовет“
АД – клон Разград са съставени четири броя АУАН и са издадени НП на
стойност 10 000 лв. и 35 000 лв., които са влезли в сила. Нарушенията са
свързани с допуснато заустване на отпадъчни води в р. Бели Лом, с
показалители, неотговарящи на индивидуалните емисионни ограничения,
определени с КР и предизвикващи емитиране и неорганизирано
разпространение на неприятни миризми в жилищните части на гр. Разград.
Във връзка със системно неспазване изискванията на условие в КР
на оператора „Монтюпе” ЕООД, със Заповед на Директора на РИОСВРусе са наложени 2 броя принудителни административни мерки.
През 2016 г. в РИОСВ-Русе са постъпили 36 заявления за достъп до
информация (през 2015 г. те са били 32), като 97.23 % от тях са обработени
в законовоопределения срок от 14 дни. През 2016 г. само при едно от
заявленията е предоставен достъп до информация с удължаване на срока с
10 дни поради необходимост от обработка на голям обем информация.
Като цяло се запаза тенденцията средногодишно да постъпват между 30-40
заявления за достъп до информация. Преобладават тези от страна на
инвеститори и разработчици на Доклади по ОВОС, които търсят
информация за състоянието на компонентите и факторите на околната
серда на територията на РИОСВ-Русе.
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Информацонният център на РИОСВ-Русе е посетен от 532 души
(през 2015 г. са били 558 души), сред които ученици, бенефициенти на
услугите на РИОСВ-Русе, инвеститори, представители на НПО, граждани.
През 2016 г. РИОСВ-Русе е отбелязала с различни инициативи 9
кампании, в партньорството на Регионална библиотека „Любен Каравелов“
- гр. Русе, Агенция за проучване и поддържане на река Дунав,
Туристическо дружество „Приста“ гр. Русе, Българско дружество за
защита на птиците, Арт-галерия „Приятели“ и др.
Освен традиционно отбелязваните кампании, свързани с международно
значими еклогични дати, през 2016 г. РИОСВ-Русе реализира успешно
кампанията за 60 - годишнината от присъединяване на Р България към
UNESCO, за което получи финансиране от Министерство на външните
работи.
Повече за състоянието на околната среда на територията на РИОСВРусе ще намерите в Доклада за 2016 г.
VII. Приложения
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