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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 

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 
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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 

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 

НСРЗ  Национална служба за растителна защита 

НЗЗП  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 
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ПДК ср.дн. Пределно допустима концентрация–средно денонощна 

ПДК ср.год. Пределно допустима концентрация – средно годишна 

ПС за СЧН 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 

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 



6 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Годишният доклад за състоянието на околната среда в териториалния обхват на 

Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе територия през 2021 г. се  основава 

на осъществената дейност през изтеклата година и предприетите  превантивни и 

административно-наказателни мерки.  

Целта на Доклада, е да представи пред обществеността проблемите, свързани с 

опазването на компонентите на  околната среда, както и състоянието й.   

 Ежегодно, Докладът се публикува на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: 

http://www.riosv-ruse.org/doklad-za-sastoyanieto-na-okolnata-sreda.html   

 

 Фиг. 1 Териториален обхват на РИОСВ-Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, с 22 общини и 305 населени места.  

Русенска област е с площ 2 895, 954 квадратни километра и население 235 252 

жители. Включва общините - Русе, Бяла, Две могили, Борово, Иваново, Ветово, Сливо поле и 

Ценово с 83 населени места.  

Разградска област е с площ 2 430, 661 квадратни километра и население 125 190 

жители. Включва общините  - Разград, Кубрат, Лозница, Самуил, Завет, Исперих и  Цар 

Калоян с 103 населени места.  

http://www.riosv-ruse.org/doklad-za-sastoyanieto-na-okolnata-sreda.html
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Силистренска област е с площ 2 846, 315 квадратни километра и население 119 474 

жители. Включва общините Силистра, Тутракан, Главиница, Кайнарджа, Ситово, Алфатар и 

Дулово с 118 населени места.  

 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. 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. Районът е беден на горски масиви, като естествените са силно редуцирани за 

сметка на усвояването на земеделски площи. Преобладават широколистни и смесен тип гори.  

Почвите са чернозем, сиви горски, алувиални и алувиално-ливадни. 

 Територията на РИОСВ-Русе се характеризира с богато биологично разнообразие. 

Контролира се спазване на режимите в заповедите за обявяване на  43 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 заповед 

на министъра на околната среда и водите 11 зони, а в процедура по обявяване ще са 18 зони 

по директивата за местообитанията.  

Характерни за региона на РИОСВ-Русе 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. Не е малък и броят на обектите в сферата на услугите, 

свързани с автосервизна дейност, терминали и бензиностанции за горива, големи търговски 

обекти, медицински и стоматологични кабинети 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 %).  
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Мисията на РИОСВ-Русе 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 (ниво NUTS 3) попада в териториалния обхват на Северен 

централен район (СЦР) (ниво NUTS 2), в съответствие с Регламент 1059/2003 на ЕС.  

Област Русе има  стратегическо транспортно-географско разположение. На територията й се 

пресичат два от деветте европейски транспортни коридора -№7 (Дунавската водна 

магистрала) и № 9 Сухоземен транспортен коридор, свързващ Балтийско с Егейско море). 

През областта преминават жп линиите Русе-Подкова (главна жп линия №4) и Русе- Каспичан 

(главна жп линия № 9), осъществяващи връзката на българска територия между р. Дунав и 

Черно море (продължавайки по главна жп линия № 2 до Варна), както и път I-5 (E-85) Русе-

Велико Търново, път 1-2 Русе-Варна (Е-70) и път I-21 Русе - Силистра. 

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.   

 След присъединяването на България към Европейския съюз, икономиката в Област 

Русе бележи ръст. Съществено подобряване на бизнес-средата се отчита в контекста на 

свободното движение на хора, стоки и услуги. Подобреният бизнес климат и осигуряваните 

от държавата и общините преференции, изграждането на Индустриалния парк, Свободна 

зона-Русе и приватизацията на части от бившия Комбинат за тежко машиностроене 

съществено повлияха върху общата икономическа картина на областта. Привлечени са 

важни чуждестранни инвеститори, като френската фирма „Монтюпе” ЕООД, испанската 

„Керос” ЕАД и „Витте аутомотив” ЕООД.  Като цяло отрасловата структура на икономиката 

в Област Русе запазва своя характер, като определящите за икономическото развитие на 

областта са: металургия, машиностроене и металообработване; химическа промишленост-

отрасъл, който се утвърди в производството на моторни и индустриални масла, бои и лакове, 

фолирани пластмасови изделия, изделия от пенополистирол, изолационни материали; 

текстил и конфекция; производство на хранителни продукти и напитки; строителство.  
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Потенциал за принос към развитието на икономиката в Област Русе имат малките и средни 

предприятия в сферата на производството, търговията и услугите, отнасящи се до мебелно 

производство, алуминиева и PVC дограма, интериорни врати, алкохолни и безалкохолни 

напитки, кожени изделия, обувки, сладкарски изделия и др.  

 

Кратка географско–климатична и икономическа характеристика  на Област Разград 

 

 Област Разград  (район от ниво 3 - NUTS 3) 1 е разположена в североизточната част на 

България, заема 2,38 % от територията на страната (2639 кв.км.) и 17,62% от територията на 

Северен централен район .  

 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. 

 Водещите отрасли в икономиката на Област Разград са селското стопанство, 

фармацевтиката, керамиката, шивашката, хранително-вкусовата и леката промишленост, 

машиностроенето, стоителството, търогията и услугите. 

 

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, 
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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.  

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 най-голямо значение, от които е езерото 

Сребърна.  

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.  

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 увеличи значението на този подотрасъл в промишленото 

производство на областта. В сектора на промишлеността най-добре функционира 

отрасловият сектор на преработващата промишленост.  

 



11 

 

 Докладът за състоянието на околната среда през 2021 г. е подготвен от експерти на  

РИОСВ-Русе, подпомогнат от други структури на Министерството на околната среда и 

водите, Министерство на земеделието и храните и Министерство на здравеопазването.  

 

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  

Интернет страница: www.riosv-ruse.org 

Интернет старница на ПР „Сребърна”: www.srebarnalake.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:riosv@riosv-ruse.org
http://www.riosv-ruse.org/
http://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 Изпълнителна агенция по околна среда.  

На контролираната територия са разположени - eдна ДОАС система (диференциална 

оптична атомно-абсорбционна спектрофотометрия) за контрол качеството на атмосферния 

въздух (КАВ) и една автоматична измервателна станция (АИС). Индикативни измервания се 

извършват от мобилна автоматична станция (МАС). 

 АИС „Възраждане” е разположена в централната част на гр. Русе.  

 ДОАС системата (Пункт „Профсъюзи”) за качество на атмосферния въздух е 

разположена в централната част на гр. Силистра.  

 

 Фиг. 2. Разположение на АИС „Възраждане” в гр. Русе 

 

 

 

 

 

 



13 

 
Фиг. 3. Разположение на ДОАС „Профсъюзи” в гр. Силистра 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Качество на атмосферния въздух – състояние и тенденции 

 

В пунктовете за мониторинг за качеството на атмосферния въздух на територията на 

РИОСВ-Русе през 2021 г. са измервани следните показатели:                                                               

 АИС „Възраждане”: озон, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, серен 

диоксид, бензен, фини прахови частици до 10 m и 2.5 m, и метео параметри; 

 ДОАС система в гр. Силистра – „Профзъюзи” (S1): азотен оксид, азотен диоксид, 

озон, серен диоксид , фини прахови частици до 10 m и метео параметри. 

През 2021 г.  пунктовете за мониторинг за качество на атмосферния въздух са 

извършвали непрекъснати измервания на КАВ на територията на община Русе и община 

Силистра. На територията на община Разград са извършвани индикативни измервания чрез 

мобилна автоматична станция (МАС). 
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Табл. 1. Пунктовете за мониторинг за качество на атмосферния въздух са работили в нормален режим 

Замърсител 
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Брой пунктове 

с концентрация над ПС на 

СЧН или ПДК ср. дн. 

1. ДОАС „Профсъюзи” (гр. 

Силистра) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пунктове с концентрация над 

СГН  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

За оценка на качеството на атмосферния въздух като основна характеристика на 

замърсяването се използва тегловната концентрация на съответния показател. 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 концентрация (ПДК ср. год.) е средната аритметична стойност от 

средноденонощните 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);  

 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 

алармени прагове за нивата на концентрации на дадени атмосферни замърсители, при 

кратковременна експозиция, налагащи предприемане на спешни мерки: 

 Алармен праг за серен диоксид: 500 μg/m
3
, измерени през три последователни часа в 

пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в не по-малко 

от 100 km
2
 или целия район или агломерация; 

 Алармен праг за азотен диоксид: 400 μg/m
3
, измерени през три последователни часа в 

пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в даден цял 

район или агломерация; 
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 Алармен праг за озон: 180 μg/m
3
, определени като средна стойност за период от един 

час (средночасова стойност).  

На територията, контролирана от РИОСВ-Русе са обособени два Района за оценка на 

качеството на атмосферния въздух – гр. Русе и гр. Силистра.  

Фини прахови частици до 10 µm (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 и в АИС „Възраждане“.  

 През годината са измерени концентрации, превишаващи праговата стойност (ПС) за 

средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (СДН).  

 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. 4.1. и 4.2. Брой месечни превишения на ПДК за ФПЧ10 (50 μg/m
3
) в АИС „Възраждане”, гр. 

Русе и ДОАС „Профсъюзи”, гр. Силистра, визуализиран в графиките, проследяващи 7 годишен период – 

2015-2021 

г.  
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Фиг. 5.3. и 5.4. Брой годишни превишения на ПДК за ФПЧ10 (50 μg/m
3
) в АИС „Възраждане”, гр. 

Русе и ДОАС „Профсъюзи”, гр. Силистра, визуализиран в графиките, проследяващи 7 годишен период – 

2015-2021 г. 
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Фиг. 6. Спазването на средногодишната норма за ФПЧ10 (40 μg/m
3
) за АИС „Възраждане” и 

ДОАС системата в град Силистра е визуализирана в графиката, проследяваща периода 2015-2021 г. 

 

 

 От данните, посочени в графиките е видно, че средногодишната концентрация (СГК) 

за фини прахови частици до 10 μm за ДОАС „Профзъюзи” гр. Силистра и АИС 

„Възраждане” - гр. Русе през последните години е под заложената норма - 40 μg/m
3
.   

 За община Русе, 2021 г. е първата, в която се отчита изпълнение на изискванията за 

спазване на максималният допустим брой превишения годишно на средно денонощната 
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норма (СДН) за ФПЧ10 (35).  Най-голям брой превишения са отчетени през зимните месеци, 

когато се използват твърди горива за битово отопление - дърва, въглища и др. 

 За община Силистра обаче, 2021 г. е първата след три поредни години без нарушаване 

на нормата за максимален брой превишения, в която се отчита неизпълнение на 

изискванията, като са измерени 60 дни с нарушена средно денонощната норма (СДН) за 

ФПЧ10 (при максимално допустим брой 35).   

 

Фиг. 7 Дни с превишения на ФПЧ10 в пункт АИС „Възраждане“ 

 

 

Фиг. 8 Дни с превишения на ФПЧ10 в пункт ДОАС „Силистра“ 

 

 

Фини прахови частици до 2.5 µm (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 
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диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 

въздух, за ФПЧ2.5 е заложена средногодишна норма (СГН) от 25 μg/m
3
, която е спазена през 

2021 г. 

 

Фиг. 9. Концентрация на ФПЧ2.5 – осреднена по месеци през 2021 г. 

 

 

Фиг. 10. Средноденощни концентрации на ФПЧ2.5 през 2021 г. 

 

 

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, 
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бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, е 350 µg/m
3
  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/m
3
. През цялата 2021 г. не са регистрирани превишения на СЧН и 

СДН за серен диоксид.  

Фиг. 11.1. и 11.2. Средноденонощните концентрации на SO2 (серен диоксид), измерени от АИС 

„Възраждане” и  ДОАС „Профсъюзи” са изобразени в посочените графики 

 

 

 

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/m
3
 и не трябва да 

бъде превишавана повече от 18 пъти в рамките на една календарна година. 

Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за азотен диоксид е 40 

µg/m
3
. През 2021 г. не са констатирани превишения на средночасовата норма за азотен 

диоксид, измерена в пунктове АИС „Възраждане” и ДОАС „Профсъюзи”. 
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 Средногодишната норма е спазена, като стойностите се запазват постоянни през 

периода 2014-2021 г. 

Озон (O3): Стойностите на озон се контролират в АИС „Възраждане” и ДОАС 

„Профсъюзи”. Съгласно Директива 2002/3/ЕС за озона е регламентирана краткосрочна 

целева норма (8 h) за защита на човешкото здраве (КЦН = 120 µg/m
3
), 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/m
3
) за озон влиза в сила в страната от 01.01.2010 г. През 2021 г. в АИС „Възраждане“ 

е регистрирано едно  превишение на 8 часовата КЦН за озон. В ДОАС „Профсъюзи“ не са 

регистрирани превишения през годината. 

     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/m
3
, която е максимална осемчасова 

средна стойност в рамките на денонощието. Няма регистрирани превишения през годишния 

период. 

     Бензен (бензол) (C6H6): 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/m
3
. 

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 

2021 г. 

Фиг. 12 СГН за бензен за 2021 г. 
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 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. 

 Община Русе е разработила Програма за подобряване на качеството на атмосферния 

въздух, в която 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 2021 г. Програмата на община Русе е актуализирана и 

представена са съгласуване в РИОСВ-Русе. В нея, на база на резултатите от извършено 

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 µm. 

През 2021 г. нивата на ФПЧ10 на територията на община Русе са по-ниски от измерените през 

предходни години.  

Анализът показва, че превишенията на ФПЧ10 основно се дължат на използването на 

твърди горива за отопление в битовия сектор в комбинация с лошите климатични условия за 

този период на годината- безветрие, температурни инверсии и др. Допълнително натоварване 

на атмосферния въздух с прахови частици през последните години оказва и зачестилият 

трансграничния пренос на прах от пустинята Сахара.  

Изпълнението на краткосрочните мерки, заложени в актуализираната общинска 

програма за качество на атмосферния въздух в гр. Русе е отчетено от системите за 

наблюдение. Основните дейности са свързани с почистване и измиване на уличната мрежа. 

 През 2021 г. продължава газифицирането на обществените обекти в гр. Силистра по 

изградената автоматична газо-разпределителна станция на града.  Газифицирането и 

топлофицирането на абонати и в град Русе също е дългосрочна мярка, изпълнението на която 

следва да доведе до намаляване на замърсяването.  

 Във връзка с оценяване влиянието на дейността на операторите с издадени 

комплексни разрешителни на територията на община Разград, и постъпили сигнали за 

миризми на сероводород през предходните години, гр. Разград е включен в Годишния 

график за 2021 г. на Мобилна автоматична станция (МАС) на РЛ-Русе към ИАОС за Контрол 

Качеството на атмосферния въздух (КАВ). 

В периода януари – декември 2021 г. на територията на града са проведени пет 

измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в пункт, разположен на на ул. 

„Камчия” № 1. По време на проведените измервания не са констатирани превишения на 

нормите на следените показатели: ФПЧ10, SO2,  NO2, CO  и О3.  

През 2021 г. превишения не са регистрирани и по показател сероводород. 
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Съгласно българското законодателство са приети следните ПДК за сероводород в 

атмосферния въздух (Наредба № 14, ДВ, бр. 8/2002 г.):  

 максималноеднократна ПДК (60-минутна експозиция) – 0,005 mg/m
3
; 

 средноденонощна ПДК (за 24-часова експозиция) – 0,003 mg/m
3
.  

Резултатите от проведения мониторинг за отчетени превишения на максимално еднократната 

и на средноденощната ПДК за сероводород през годините с измервания са представени 

таблично. 

Табл. 2. Проведен мониторинг за отчетени превишения за сероводород 

Година Брой регистрирани 

превишения на 

МЕПДК/ 

0,005 mg/m
3
 

Максимално 

измерена 

средночасова 

концентрация на 

H2S,  mg/m
3
 

Брой регистрирани 

превишения на 

СДПДК/ 

0,003 mg/m
3
 

Максимално 

измерена 

средноденоношна 

концентрация на H2S,  

mg/m
3
 

2017 г. 393 0,064 34 0,018 

2018 г. 145 0,048 11 0,011 

2019 г. 42 0,032 10 0,004 

2020 г. 83 0,026 3 0,006 

2021 г. 0 0,003 0 0,001 

 

Фиг. 13. Измерени средночасови концентрации на сероводород в пункта за мониторинг, 

разположен на ул. „Камчия” №1, гр. Разград  през 2021 г. 

 

  

Източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, за територията 

контролирана от РИОСВ-Русе. 

Регионалната инспекция по околната среда и водите контролира около 380 обекта с 

организирани източници на вредни емисии в атмосферния въздух. През годината, при 

извършения емисионен контрол, както и от представените от оператори Доклади с резултати 

от извършени собствени периодични измервания на организирани източни на вредни 

емисии, са констатирати единични минимални превишения на замърсителите, характерни за 

съответната производствената дейност. Така продължава тенденцията, емисиите от 
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организираните източници на промишлеността да не оказват съществено влияние върху 

качеството на атмосферния въздух в региона, контролиран от инспекцията. 

През 2021 г., отново основният проблем с качеството на атмосферния въздух, визиран 

от гражданите, е разпростанението на неприятни миризми в градовете. През цялата година  

експерти на инспекцията извършваха контролни проверки за установяване съответствието на 

oператори с неподвижни източници на емисии отпадни газове, с изикванията на 

екологичното законодателство.  

Друг основен проблем, влияещ върху КАВ в населените места е използването на 

отпадъци от мебелната промишленост за отопление от промишлени обекти и частни лица. 

При извършен засилен контрол от страна на РИОСВ Русе на производителите на мебели, 

използването, продаването и в много случаи „безвъзмезно предаване” на физически лица на 

горими отпадъци бе значително ограничено.  

Основни промишлени обекти с неподвижни източници на емисии за трите области. 

 

Област Русе 

През 2021 г. продължава актуализацията на извършената инвентаризация на 

предприятията с източници на вредни емисии на територията на град Русе, със   следните 

зони: Източна промишлена зона (ИПЗ), Западна промишлена зона (ЗПЗ), Индустриален парк 

– Русе и територията на бившия „Завод за тежко машиностроене“ (Дунавска индустриална 

зона „Тегра“). 

Визуализация на разположението на промишлените предприятия в различните зони на 

град Русе е публикувана на интернет станицата на РИОСВ Русе на адрес: http://www.riosv-

ruse.org/ . 

В другите общини на областта са развити добивът и преработката на нерудни 

материали („Каолин“ АД, „Скални материали“ АД), преработката на растителна и 

животинска продукция и интензивното животновъдство. 

 

 Област Разград 

 По – голямата част от производството в областта е съсредоточена в град Разград. В 

същия са обособени следните промишлени зони: Западна, Южна и Северна (Гарова). Най-

значими са предприятията от преработващата промишленост – „Амилум България” ЕАД, 

„Пилко” ЕООД, „Млин” АД и фармацевтичните – „Биовет” АД и „Балканфарма” АД.  

 През 2021 г., изградената инсталация за съвместно изгаряне на опасни и неопасни 

отпадъци, с оператор „Грийнбърн” ЕООД, е функционирала без установено превишение на 

средноденонощните норми на следените от системата за непрекъснат мониторинг 

замърсители.  

http://www.riosv-ruse.org/
http://www.riosv-ruse.org/
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 В останалите общини на област Разград е голям делът на  пребаботвателните 

предпиятия и такива за интензивно отглеждане на животни.  В община Исперих е силно 

развита керамичната промишленост - завод за керамични плочки на „Хан Аспарух” АД. 

 

Област Силистра  

От трите области, в област Силистра е най-малък броят на промишлените обекти, 

източници на вредни вещества в атмосферния въздух. Промишлеността е слабо развита, като 

производствата са разположени в Западна промишлена зона – „Фазерлес” АД, „Силома” АД, 

„Екотрейдметал” ЕООД, „Елика ойл”, „Тукай България”  ЕООД и др. 

 В останалите общини от областта, също както и в другите две области, най-голям 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 на състоянието на 

атмосферния въздух в реално време за гр. Русе показват запазване на тенденцията за 

подобрение качеството на атмосферния въздух през последните пет години. 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/m
3
) 

през 2021 г. (28) е по-малък спрямо 2020 г. (55). Регистрираните превишения от ДОАС 

система „Профсъюзи”- гр. Силистра са 60, и са с 45 повече, спрямо предходния отчетен 

период. 

Средногодишната концентрация на фините прахови частици до 10 микрона за гр. 

Силистра е под определената норма от 40 µg/m
3 

– 36,7 µg/m
3
. За община Русе средно-

годишната концентрация е 33,8 µg/m
3 

и остава също под установената норма.  

 Горивните инсталации в битовия сектор имат съществен принос за повишаване нивата 

на замърсителите през отоплителния сезон.  

Продължава процесът на газификация в битовия сектор и в промишлени обекти в Областите 

Русе, Разград и Силистра.  

В гр. Русе и гр. Разград функционират и топлофикационни дружества. В гр. Силистра 

голяма част от промишленият и битовият сектор все още не са газифицирани. Локалните 

горивните съоръжения използват твърди и течни горива. След приключилото изграждане на 

газопровода за град Силистра и изградената Автоматична газо-разпределителна станция, 

продължава газифицирането на града – основно на обществени сгради и битови абонати.  
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  От изложеното по-горе, могат да се направят следните заключения за състоянието  на  

атмосферния  въздух  в  региона: 

 Замърсяването на атмосферния въздух се дължи основно на изгарянето на твърди 

горива в битовия сектор. Използването на влажна дървесина, фосилни горива, и в 

много малка степен движението на амортизирани транспортни единици води до 

влошено качество на атмосферния въздух, особено при неблагоприятни атмосферни 

условия: мъгла, безветрие, температурна инвесия през отоплителният сезон;  

 Промишлената дейност не води до сериозно замърсяване на  атмосферния  въздух, но 

основен проблем остава изпускането на емисии на интензивно миришещи органични 

и неорганични 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 - 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 актуализираната 

програма за качество на атмосферния въздух на община Русе, се очаква трайно 

намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и ФПЧ2,5 и достигане на 

нормативно определените нива. 

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   

 

1. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контролната 

дейност през годината 

Приоритетите при осъществяването на контролната дейност през 2021 г. по 

компонент води са свързани с опазване и подобряване състоянието на повърхностните води 

като стратегически национален ресурс чрез намаляване на замърсяването с отпадъчни води 

от битови и промишлени източници. 

Приоритетно значение в областта на водите имат обектите, формиращи отпадъчни 

води със съдържание на вредни и опасни вещества, приоритетни и приоритетно опасни 

вещества и други замърсители, включени в списъка за задължителен емисионен контрол, с 
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издадени разрешителни за заустване по ЗВ и КР съгласно чл.117 от Закона за опазване на 

околната среда. Провеждането на постоянен и своевременен контрол на производствените 

обекти, формиращи приоритетни и приоритетно опасни вещества в отпадъчните си води, има 

насърчаваща отговорност към титулярите за изпълнение на задълженията и сроковете, 

съобразно поставените условията в съответните разрешителни документи. 

Контролът по компонет „Води“ включва: проверка на работата и състоянието на 

пречиствателните станции и/или локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води; 

мониторинг на водите и анализ на степента на тяхната замърсеност; проверка за изпълнение 

на условията в Разрешителните за заустване/Комплексните разрешителни; прилагане на 

съответни мерки за ограничаване/предотвратяване замърсяването на водите.    

Приоритетни са и обектите, определени на база оценка на риска, в резултат на 

констатирани несъответствия през предходна година, свързани с прилагане на изискванията 

за наличие на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, правилната им експлоатация 

и регламентиране начина на заустване. Други с приоритетно значение са обекти от 

хранително-вкусовата промишленост, ангажирани с изпълнение на План програми и 

предписания за привеждането им в съответствие по отношение третирането на 

производствени отпадъчни води. 

Основните цели през 2021 г. са постигане на ефективен контрол и координация с 

операторите, притежаващи разрешителни за заустване, с оглед на спазване на изискванията и 

изпълнение на определените условия в тях. 

Поставените цели са постигнати чрез: превантивен, текущ и последващ контрол.  С 

реализацията на тези приоритети и цели е постигнато опазване на повъхностните води и 

намаляване на негативното въздействие от замърсяването им, респективно качеството на 

живот и здравето на населението. 

 

2. Опазване на повърхностните води   

Обектите, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ-Русе заустват отпадъчните си 

води в следните поречия: река Дунав, река Янтра, река Камчия и река Русенски Лом с 

притоците й: Бели Лом, Черни Лом, Малки (Омурски) Лом и Баниски Лом.   

Контролираният район в обхвата на РИОСВ-Русе, обхваща следните поречия:   

 Поречие Дунав: р. Дунав (ез. Сребърна и яз. Антимово).  

 Поречие Русенски Лом с водни тела:   

- р. Бели Лом (с водни тела - р. Малки Лом при с. Нисово и р. Долапдере при с. Писанец, 

яз. Бели Лом); 
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- р. Черни Лом (водно тяло - р. Баниски Лом при с. Широково). 

 Поречие Янтра – няма притоци на територията на РИОСВ-Русе. 

 Поречие Дунавски Добруджански реки-водни тела - р. Царацар, р. Сенкьовица. 

 Поречие Камчия-водно тяло - р. Лознишко дере. 

            Характерни отрасли от промишлеността за контролирания регион са: леката и 

хранително-вкусовата промишленост. На контролираната територия функционират 30 

млекопреработвателни предприятия. Поради спецификата на работата им и органично 

натоварените им отпадъчни води, с оглед предотвратяване замърсяването на 

водоприемниците, през последните години се наблюдава тенденция за предаване на 

отпадъчните води от млекопреработвателните предприятия в градски пречиствателни 

станции. 

 

2.1. Мониторингови пунктове и повърхностни водни тела, разположени в  

Дунавския район за басейново управление, в териториалния обхват на РИОСВ - Русе    

 

Настоящият анализ на качеството на повърхностните води следва да се разглежда като 

междинна оценка на екологичното и химично състояние по отделните групи елементи за 

качество, изготвена към 01.03.2022 г. въз основа на проведения мониторинг през 2020-2022  

г.  

Повърхностни водни тела, които не са били включени в програмите за мониторинг 

през тези години са оценени  по  налични  данни от предходни периоди.  

Цялостна оценка на екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела 

се изготвя при актуализацията на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ), след 

пълното изпълнение на планирания в ПУРБ мониторинг.  

През 2020, 2021 и 2022 год. на територията на Дунавски район за басейново 

управление са изпълнявани програмите за мониторинг, одобрени със Заповеди на министъра 

на околната среда и водите, както следва: 

 Заповед РД-267/03.04.2020 г., с която са одобрени Програмите за контролен и 

оперативен мониторинг на повърхностни и подземни води, Програмите за количествен 

мониторинг на повърхностни и подземни води, Програма за хидробиологичен мониторинг, 

Програми за мониторинг на приоритетни вещества в седименти и биота, Програма за 

контролен мониторинг на повърхностните води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване, Показателите за мониторинг на повърхностни и подземни води. Срокът за 
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изпълнение на програмите е в периода 01.04.2020-31.03.2021 г. (променен поради 

извънредната епидемиологичната обстановка в страната).  

 Заповед РД-602/09.06.2021 г., със срок за изпълнение на програмите от 01.06.2021 до 

31.05.2022 г.  

 През периода се изпълняват и програмите за собствен мониторинг, съгласно 

условията на комплексни разрешителни и разрешителни за водовземане и заустване. 

Кратка информация за пунктовете за наблюдение (повърхностни води-реки и езера), 

разположени на територията на РИОСВ-Русе: 

В териториалния обхват на РИОСВ-Русе попадат повърхностни водни тела и  

мониторингови пунктове от поречията на реките:  

 Част от р. Янтра; 

 Р. Русенски Лом; 

 Част от Дунавски добруджански реки; 

 Част от р. Дунав, т.н. Долен Дунав. 

Мониторинговите пунктове и повърхностните водни тела попадащи в териториалния 

обхват на РИОСВ-Русе, са описани в таблица № 3: 

Таб. № 3 

№ 

по 

ред 

код на мониторингов 

пункт 

име на 

мониторингов 

пункт 

поречие 

код на 

повърхностно 

водно тяло 

географско описание на 

водното тяло 

1 BG1DJ00096MS1040 

р. Сенкьовица 

при с. Голяма 

река 

Дунавски 

Добруджански 

реки 

BG1DJ109R001 

р. Сенкьовица от извор до 

вливане в р. Дунав при 

Попина 

2 BG1DJ00973MS523 
след ПСОВ 

Дулово 

Дунавски 

Добруджански 

реки 

BG1DJ109R1017 
пониращи реки от село 

Климент до Ветрен 

3 BG1DJ00042MS040 
р. Чайрлък при с. 

Черковна 

Дунавски 

Добруджански 

реки 

BG1DJ149R1002 

р. Царацар с притоци р.  

Лудня и р.  Чаирлек от 

извор до вливане в р. 

Дунав при Тутракан 

4 BG1DJ00043MS020 

р. Царацар след  

вливане на 

р.Войка при 

с.Малък Поровец 

Дунавски 

Добруджански 

реки 

BG1DJ149R1002 

р. Царацар с притоци р.  

Лудня и р.  Чаирлек от 

извор до вливане в р. 

Дунав при Тутракан 

5 BG1DJ00000MS011 яз. Антимово Дунав BG1DU000L1002 язовир Антимово 

6 BG1DU00992MS011 езеро "Сребърна" Дунав BG1DU000L1003 езеро Сребърна 

7 BG1DU00918MS080 
р. Дунав, преди 

гр. Русе 
Дунав BG1DU000R001 

р. Дунав от границата при 

Ново село до границата 

при Силистра 

8 BG1DU00999MS100L 

р. Дунав 

Пристанище 

гр.Силистра-ляв 

бряг 

Дунав BG1DU000R001 

р. Дунав от границата при 

Ново село до границата 

при Силистра 
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№ 

по 

ред 

код на мониторингов 

пункт 

име на 

мониторингов 

пункт 

поречие 

код на 

повърхностно 

водно тяло 

географско описание на 

водното тяло 

9 BG1DU00999MS100M 

р. Дунав 

Пристанище 

гр.Силистра-

среда 

Дунав BG1DU000R001 

р. Дунав от границата при 

Ново село до границата 

при Силистра 

10 BG1DU00999MS100R 

р. Дунав 

Пристанище гр. 

Силистра-десен 

бряг 

Дунав BG1DU000R001 

р. Дунав от границата при 

Ново село до границата 

при Силистра 

11 BG1RL00001MS010 

р. Русенски Лом 

на устие преди 

Вливане в р. 

Дунав 

Русенски Лом BG1RL120R1013 

р. Русенски Лом от 

вливане на реките Черни 

Лом и Бели Лом до устие 

12 BG1RL00001MS020 
р. Русенски Лом 

при с. Басарбово 
Русенски Лом BG1RL120R1013 

р. Русенски Лом от 

вливане на реките Черни 

Лом и Бели Лом до устие 

13 BG1RL09291MS1030 

р. Бели Лом, след 

вливане на Малък 

Лом след с. 

Нисово 

Русенски Лом BG1RL120R1113 

р. Бели Лом от вливане на 

р. Малки Лом при Нисово 

до вливане в р. Русенски 

Лом 

14 BG1RL02111MS030 
р. Черни Лом, при 

с. Червен 
Русенски Лом BG1RL120R1213 

р. Черни Лом от вливане 

на р. Баниски Лом при 

Широково до вливане в р. 

Русенски Лом 

15 BG1RL22451MS031 яз. Бойка Русенски Лом BG1RL200L1002 язовир Бойка 

16 BG1RL02233MS011 яз. Баниска Русенски Лом BG1RL200L1004 язовир Баниска 

17 BG1RL922239MS1200 

р. Баниски Лом 

преди яз. 

Баниски, при с. 

Копривец  

Русенски Лом BG1RL200R003 

 р. Баниски Лом до язовир 

Баниска, вкл. притоци - 

Дюлгердере и Каяджик 

след яз. Бойка 

18 BG1RL92221MS1050 

р. Баниски Лом 

преди вливане на 

Черни Лом, на 

моста преди с. 

Широково  

Русенски Лом BG1RL200R1005 

р. Баниски Лом след 

язовир Баниска до 

вливане в Черни Лом, вкл. 

приток р. Куруканарка 

19 BG1RL922231MS1010 
р. Баниски Лом 

при с. Баниска 
Русенски Лом BG1RL200R1005 

р. Баниски Лом след 

язовир Баниска до 

вливане в Черни Лом, вкл. 

приток р. Куруканарка 

20 BG1RL00231MS050 
р. Черни Лом, при 

с. Острица 
Русенски Лом BG1RL200R1007 

р. Черни Лом от  вливане 

на р. Ялма (Сеяческа) до 

вливане на р. Баниски 

Лом при Широково, вкл. 

приток р. Поповски Лом 

21 BG1RL92231MS463 
р.Черни Лом след 

ПСОВ Кардам 
Русенски Лом BG1RL200R1007 

р.Черни  Лом след ПСОВ 

Кардам 

22 BG1RL93979MS051 яз.Бели Лом Русенски Лом BG1RL900L1009 язовир Бели Лом 

23 BG1RL93993MS110 
р.Бели Лом преди 

яз.Бели Лом 
Русенски Лом BG1RL900L1009 язовир Бели Лом 
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№ 

по 

ред 

код на мониторингов 

пункт 

име на 

мониторингов 

пункт 

поречие 

код на 

повърхностно 

водно тяло 

географско описание на 

водното тяло 

24 BG1RL09391MS100 
р.Бели Лом след 

гр. Разград 
Русенски Лом BG1RL900R1012 

р. Бели Лом след язовир 

Бели Лом до вливане на р. 

Долапдере при Писанец, 

вкл. приток р. Наловска 

25 BG1RL00931MS080 

р. Бели Лом след 

вливане на р. 

Долапдере при с. 

Писанец 

Русенски Лом BG1RL900R1112 

р. Бели Лом след вливане 

на р. Долапдере при 

Писанец, вкл. приток р. 

Долапдере  

26 BG1RL92931MS1040 
р. Бели Лом след 

с. Писанец 
Русенски Лом BG1RL900R1112 

р. Бели Лом след вливане 

на р. Долапдере при 

Писанец, вкл. приток р. 

Долапдере  

27 BG1RL00921MS090 
р. Малки Лом, 

при с. Нисово 
Русенски Лом BG1RL900R1212 

р. Малки Лом от яз. 

Ломци до вливане в р. 

Бели Лом при Нисово 

28 BG1YN00001MS010 
р. Янтра на устие, 

с. Нов град 
Янтра BG1YN130R1029 

р. Янтра от вливане на р. 

Елийска при Полски 

Тръмбеш до устие 

29 BG1YN08319MS1010 

р. Янтра на моста 

за с. Долна 

Студена 

Янтра BG1YN130R1029 

р. Янтра от вливане на р. 

Елийска при Полски 

Тръмбеш до устие 

30 BG1YN00021MS020 

р.  Студена , 

преди вливане в 

Янтра-шосеен 

мост 

Янтра BG1YN200R028 

р. Студена от извор до 

вливане в р. Янтра при 

Новград 

 

Пунктове за мониторинг на територията на РИОСВ-Русе, включени в Програма за 

контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води 2020-2021 г., съгласно Заповед 

РД-267/03.04.2020 г. 

 
Табл. № 4 

Име на пункта Речен басейн Тип на пункта Код на ВТ Тип на ВТ 

р. Дунав, преди гр. Русе Дунав O,TNMN BG1DU000R001 R6 

р. Дунав Пристанище гр. 

Силистра-десен 
Дунав S,TNMN BG1DU000R001 R6 

р. Дунав Пристанище гр. 

Силистра-ляв 
Дунав ТNМN BG1DU000R001 R6 

р. Дунав Пристанище гр. 

Силистра-среда 
Дунав ТNМN BG1DU000R001 R6 

р. Царацар след  вливане на р. 

Войка при с. Малък Поровец 

Дунавски 

Добруджански 

реки 

O BG1DJ149R1002 R9 

р. Русенски Лом на устие при 

гр. Русе 
Русенски Лом O BG1RL120R1013 R7 

р. Русенски Лом при 

Басарбово 
Русенски Лом O,TNMN BG1RL120R1013 R7 

яз. „Баниска“ Русенски Лом O BG1RL200L004 L12 
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Име на пункта Речен басейн Тип на пункта Код на ВТ Тип на ВТ 

яз. „Каваците“ Русенски Лом  O BG1RL200L006 L12 

р. Бели Лом след с. Писанец Русенски Лом O BG1RL900R1112 R7 

р. Бели Лом след вливане на 

Малки Лом след с. Нисово  
Русенски Лом O BG1RL120R1113 R7 

р. Малки Лом преди вливане в 

Бели Лом, при с. Нисово 
Русенски Лом O BG1RL900R1212 R7 

 

 

Пунктове за мониторинг на територията на РИОСВ-Русе включени в Програма за 

контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води 2021-2022 г., съгласно Заповед 

РД-602/09.06.2021 г.   

 
Табл. №5 

Име на пункта 

Речен басейн 
Тип на 

мониторинга 
Код на ВТ Тип на ВТ 

р. Дунав, преди гр. Русе Дунав O,TNMN BG1DU000R001 R6 

р. Дунав Пристанище гр. 

Силистра-десен 

Дунав S,TNMN BG1DU000R001 R6 

р. Дунав Пристанище гр. 

Силистра-ляв 

Дунав ТNМN BG1DU000R001 R6 

р. Дунав Пристанище гр. 

Силистра-среда 

Дунав ТNМN BG1DU000R001 R6 

Язовир "Антимово" Дунав O BG1DU000L002 L16 

езеро "Сребърна" Дунав S BG1DU000L003 L5 

след ПСОВ Дулово Дунавски 

Добруджански 

реки 

O BG1DJ900R1017 R9 

р. Черни Лом, преди 

вливане с Бански Лом при с. 

Острица 

Русенски Лом O BG1RL200R1007 R8 

р. Русенски Лом на устие 

при гр. Русе 

Русенски Лом O BG1RL120R1013 R7 

р. Русенски Лом при 

Басарбово 

Русенски Лом O,TNMN BG1RL120R1013 R7 

яз. „ Бели Лом” Русенски Лом O BG1RL900L1009 L12 

яз. „Каваците“ Русенски Лом O BG1RL200L006 L12 

р. Баниски Лом преди 

вливане в Черни Лом,на 

моста преди с. Широково   

Русенски Лом O BG1RL200R1005 R8 

р. Бели Лом след с. Писанец Русенски Лом O BG1RL900R1112 R7 

р. Малки Лом преди вливане 

в Бели Лом, при с. Нисово 

Русенски Лом O BG1RL900R1212 R7 
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Програмите за мониторинг се публикуват ежегодно на интернет страницата на БДДР и в тях 

се съдържа пълната информация за планираните пунктове за мониторинг, показатели за 

анализ и честота на изпитване на водните проби.  

 

2.2. Информация за състоянието на повърхностните води на територията на 

Басейнова дирекция ,,Дунавски район“ към 2021 г., в обхвата на РИОСВ-Русе 

 

Опазване на повърхностните води 

На територията на РИОСВ-Русе са разположени водосборите на поречията на реките, както  

следва: 

 Част от р. Янтра;  

 Р. Русенски Лом; 

 Част от Дунавските Добруджански реки;  

 Част от р. Дунав, т.н. Долен Дунав.  

 

ПОРЕЧИЕ ДУНАВ 

Водно тяло (ВТ) с код BG1DU000R001, тип R6 и име  река Дунав (долен Дунав) - от 

границата при Ново село до границата при Силистра се наблюдава в следните  

мониторингови  пункта (МП ): 

- МП с код BG1DU01119MS010 и име р. Дунав при с. Ново село; 

- МП с код BG1DU00039MS050 и име р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. 

Байкал; 

- МП с код BG1DU07973MS070 и име р. Дунав при гр. Свищов; 

- МП с код BG1DU00918MS080 и име р. Дунав преди гр. Русе; 

- МП с код BG1DU00999MS100 и име р. Дунав  при гр. Силистра.  

Пунктове освен в националната програма за оперативен мониторинг (деснен бряг) са 

част и от международната транснационална мониторингова мрежа за река Дунав (TNMN), 

като се  мониторират и  по т.н. „Дунавска програма“ на  Международен комитет по опазване 

на река Дунав (МКОРД). Анализираните физикохимични, специфични и приоритетни 

вещества по утвърдената програма са с честота 12 пъти за периода на действие на 

програмата. Освен тези показателите по „Дунавска програма“ на пунктовете на българския 

бряг се извърша анализ на допълнително включени приоритетни вещества, съгл. 

изискванията на Наредбата за СКОС. Оценката на физикохимичните показатели, 

подкрепящи биологичните елементи за качество (БЕК) е извършена въз основа на 

изискванията на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води (Наредба Н-4), за 
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тип R7-Големи дунавски притоци. Това се налага поради факта, че за тип R6- Среден и долен 

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

референтни стойности за отлично, добро и умерено състояние.  

В обхвата на РИОСВ-Русе се попадат два пункта: BG1DU00918MS080-р. Дунав преди 

гр. Русе и BG1DU00999MS100-р. Дунав  при гр. Силистра. 

 

Пункт на р. Дунав преди гр. Русе, код на мониторингов пункт (МП) 

BG1DU00918MS080   

По физикохимичните елементи за качество и специфични замърсители  към 

01.03.2022 г., оценени съгласно изискванията на Наредба Н-4, приложения №№ 6 и 7, водата 

в пункта отговаря на изискванията за добър потенциал. За периода на 2021 г. не е извършван 

хидробиологичен мониторинг в този пункт. За периода на 2020 г. оценката, според 

анализираните биологични показатели отговаря на критериите за умерен потенциал. 

Съгласно регламентираното в Общ подход за оценка на екологичното състояние и 

екологичния потенциал на повърхностните водни тела в Р България, общата оценка на 

екологичния потенциал на водата в този пункт е умерен екологичен потенциал. 

Анализът на резултатите от измерените концентрации на приоритетни вещества и 

извършената оценка спрямо Наредбата за СКОС и след прилагане на „Модел на биотичните 

лиганди“ показват, че химичното състояние на водното тяло отговаря на изискванията за 

добро химично състояние.  

Пункт на р. Дунав при гр.Силистра, код на МП BG1DU00999MS100R  

По физикохимичните елементи за качество и специфични замърсители  към 

01.03.2022 г., оценени съгласно  изискванията на Наредба Н-4, приложения №№ 6 и 7, ВТ 

отговаря на изискванията за добър потенциал. Според биологичните елементи за качество 

анализирани през 2021 г., потенциалът на пункта е оценен като умерен. 

Общата оценка на екологичния потенциал на водата в този пункт е умерен екологичен 

потенциал. 

Анализът на резултатите от измерените концентрации на приоритетни вещества и 

извършената оценка спрямо Наредбата за СКОС и след прилагане на „Модел на биотичните 

лиганди“ показват, че химичното състояние на водното тяло отговаря на изискванията за 

добро химично състояние.  

В поречие на р. Дунав попадат и две водни тела- категория езеро – езерото Сребърна и 

язовир Антимово. 
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Езерото Сребърна, ВТ с код BG1DU000L1003, код на МП  BG1DU00992MS011  

Езерото се наблюдава като самостоятелно водно тяло. Езеро Сребърна е референтен 

пункт за тип L5-Крайречни езера и блата. Пунктът е включен в програмата за 2021-2022 г. 

Анализът на получените до момента резултати показва, че по физикохимични 

елементи за качество и специфични замърсители, ВТ отговаря на изискванията за добро 

състояние. През 2020 г. е бил извършен пълен ХБМ, който включва aнализ и оценка на БЕК 

фитопланктон, макрозообентос, макрофити и риби. През тази година състоянието на езерото 

е оценено като лошо, което се базира главно на резултатите от фитопланктона и 

макрофитите. Това влошаване може да се обясни с липсата на приток на вода от р. Дунав 

през последните поне две години, което е причина за драстично намаляване на дълбочината 

на езерото и влошаване на качеството на водата в него. 

Езерото Сребърна е планувано и за мониторинг през 2021-2022 г., но все още не 

разполагаме с актуални данни от извършения мониторинг. При извършения анализ на 

резултатите от мониторинга не се установяват превишени концентрации на приоритетни 

вещества спрямо Наредбата за СКОС. Тялото е в добро химично състояние. 

Язовир Антимово, повърхностно водно тяло с код BG1DU000L1002, категория 

тип езеро, силно модифицирано водно тяло, код на МП BG1DJ00000MS011,  разположен  

на стената на язовира. Пунктът е включен  в програмата за  мониторинг 2021-2022 г.  

Анализът на физикохимичните елементи за качество, съгласно Приложение №6 от Наредба 

№ Н-4 по данните за 2016-2020 г. показват, че качеството на водата в язовира отговаря на 

изискванията за добро състояние. В данните от проведения през 2021 г. мониторинг е 

установена единично измерена концентрация над СКОС на показател общ фосфор. При 

анализа на специфичните замърсители, има единични измервания показващи превишени 

стойности над СКОС по показател алуминий и желязо.  

За последно яз. Антимово е анализиран през 2019 г., когато е бил определен в умерен 

потенциал съгласно анализа на БЕК фитопланктон, който се използва като основен при 

оценката на язовирите. Язовир Антимово е бил плануван за мониторинг и през 2021 г., но все 

още няма актуални данни от извършения мониторинг. Не са установени превишени 

стойности над СКОС при анализа на приоритетните вещества. Тялото е в добро химично 

състояние. 
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ПОРЕЧИЕ ЯНТРА 

На територията на РИОСВ-Русе от водосбора на река Янтра са разположени две 

повърхностни водни тела:  

Р. Янтра от вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш до устие с код на ВТ 

BG1YN130R1029. Състоянието на ВТ се  наблюдава в три пункта за мониторинг:  

- река Янтра преди вливане в река Дунав при Нов град с код на МП  

BG1YN00001MS010; 

- река Янтра при с. Каранци с код на МП BG1YN00319MS030; 

- река Янтра на моста за с .Долна Студена, код на МП BG1YN08319MS1010.  

Анализът на физикохимичните елементи за качество, съгласно Наредба № Н-4, по 

данните за 2019-2021 г. показват, че качеството на водата в трите пункта показва превишение 

на показателите общ азот и азот нитратен. Други превишения спрямо стойностите за добро 

състояние не се констатират.  

Анализирани са метали от групата на специфични замърсители. Установени са 

концентрации над СКОС по показател алуминий в пункта при с. Каранци, измерени през 

2019 г., 2020 г и 2021 г. Превишение по показател алуминий е констатирано и в трите пункта 

през месец юли 2019 г. Следва да се отбележи, че показател алуминий не е наблюдаван през 

2021 г. в два от пунктовете-при Новград и с. Долна Студена, докато в пункта при с. Каранци, 

измерените стойности на показател алуминий от последните 8 бр. анализи за 2021 г., 

отговарят на СКОС-СГС. 

За периода на 2021 г. за хидробиологичен мониторинг са планувани и обследвани два 

от пунктовете в това тяло-р. Янтра-на моста за с. Долна Студена и р. Янтра при с. Каранци. 

Според получените резултати от анализираните биологични елементи за качество 

потенциалът е оценен като добър. Наблюдава се известно подобрение в сравнение с 

анализираните резултати от предходни години. 

Анализът на приоритетни вещества не показва стойности над СКОС за добро 

състояние на водите на река Янтра преди устие на р. Дунав. Тялото е в добро химично 

състояние. 

Р. Студена с код на ВТ  BG1YN200R028 

 Обхваща целия водосбор на река Студена от извор до устието/вливането й в р. Янтра. 

Състоянието на ВТ се наблюдава в един  пункт за мониторинг. 

- река Студена преди вливане в Янтра, с код на МП  BG1YN00021MS020  

Анализът на физикохимичните елементи за качество, съгласно Наредба № Н-4  

данните за 2019-2021 година показват, че ВТ отговаря на изискванията за умерено състояние. 

Установени са несъответствия със стандартите за качество по показателите 
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електропроводимост, общ азот, азот нитратен, азот нитритен, азот амониев, общ фосфор и 

ортофосфати. Констатира се тенденция към запазване на умереното състояние. 

При анализа на вещества от групата на специфичните замърсители, има измервания 

които показват превишени стойности над СКОС на показателите, манган и алуминий – 

констатирано последно през месец декември 2020 г. 

През 2021 г. не е провеждан хидробиологичен мониторинг в това водно тяло. Според 

анализираните биологични показатели за 2020 г., потенциалът е определен като умерен. 

При извършения анализ на резултатите от мониторинга не се установяват превишени 

концентрации на приоритетни вещества спрямо Наредбата за СКОС. Тялото е в добро 

химично състояние. 

 

ПОРЕЧИЕ РУСЕНСКИ ЛОМ  

На река Русенски Лом е разположено едно водно тяло – 

- р. Русенски Лом от вливане на реките Черни Лом и Бели Лом до устие р. Дунав, 

с код на ВТ BG1RL120R1013 

Качеството на водите се наблюдава посредством  два пункта мониторинг: 

- р. Русенски лом на устие преди вливане в р. Дунав с код BG1RL00001MS010 и 

- р. Русенски лом при с. Басарбово, с код BG1RL00001MS02. Пунктът се наблюдава и 

като част от TNMN и за него е натрупана дълга редица данни. 

За периода 2020-2021 г. анализът на физикохимичните елементи за качество показва, 

че водното тяло отговаря на изискванията за умерено състояние. Наблюдават се 

концентрации над изискванията за добро състояние, спрямо изискванията на Наредба Н-4 на 

следните показатели: Азот-амониев; Азот-нитратен; Азот-нитритен; рН; БПК5; 

Електропроводимост; Общ азот; Общ фосфор, Ортофосфати и разтворен кислород. При 

анализа на специфичните замърсители са констатирани концентрации над изискванията на 

СКОС за добро състояние по показател алуминий при пункт р. Русенски Лом на устие при 

гр. Русе. За периода на 2021 г. не е извършван хидробиологичен мониторинг в това водно 

тяло. За периода на 2020 г. оценката според анализираните биологични показатели (само 

макрозообентос) отговаря на критериите за умерено състояние. На база резултатите от 

измерените концентрации на приоритетни вещества, водното тяло се оценява в добро 

химично състояние. 

На р.Черни Лом са разположени четири водни тела, три от които са тип „река“, а 

едно водно тяло – тип „езеро“. Две от ВТ попадат в обхвата на РИОСВ-Русе: 

ВТ с код BG1RL120R1213 и име р. Черни Лом от вливане на р. Баниски Лом при 

с. Широково до вливане в р. Русенски Лом, речен тип  R7. Наблюдава се посредством 

пункт за мониторинг: 
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- р.Черни Лом при с.Червен, МП с код BG1RL02111MS030 

Пунктът не е включен в програмите за контролен и оперативен мониторинг на 

повърхностни води през 2020-2021 и 2021-2022 г.  През периода 2019 - 2020 г.  резултатите 

от мониторингов пункт на р. Черни Лом при с. Червен показват, че по физикохимичните 

елементи за качество водното тяло отговаря на изискванията за умерено състояние. 

Установени са отклонения от СКОС за добро състояние, съгласно изискванията на Наредба 

Н-4 за показатели Азот-амониев; Азот-нитратен; Азот-нитритен; БПК5; 

Електропроводимост; Общ азот; Общ фосфор и Ортофосфати. От анализа на данните за 

специфичните замърсители се установява съответствие с изискванията на СКОС за добро 

състояние. 

За периода на 2021 г. не е извършван хидробиологичен мониторинг в това водно тяло. 

За периода на 2020 г. оценката, според анализираните биологични показатели (само 

макрозообентос) отговаря на критериите за умерено състояние. На база резултатите от 

измерените концентрации на приоритетни вещества, водното тяло се оценява в добро 

химично състояние. 

 

ВТ с код BG1RL120R1007 и име р. Черни Лом от вливане на р. Ялма (Сеяческа) 

до вливане на р. Баниски Лом при с. Широково, вкл. приток р. Поповски Лом, речен 

тип - R8  Наблюдавано е чрез следните мониторингови  пунктове:  

- р. Черни Лом преди вливане на Баниски Лом при с. Острица, МП с код 

BG1RL02111MS050; 

- р. Поповски  Лом след гр. Попово, МП с код BG1RL02323MS060; 

- р. Черни  Лом след ПСОВ Кардам, МП с код BG1RL92231MS463. 

През периода 2019-2020, 2020-2021 г. в програматаза контролен и оперативен 

мониторинг на повърхностни води са наблюдавани МП с код BG1RL92231MS050 и МП с 

код BG1RL92231MS463. В последната програма 2021-2021 г. е включен МП с код 

BG1RL92231MS050-р. Черни Лом преди вливане на Баниски Лом при с. Острица. 

По физикохимичните елементи за качество водното тяло отговаря на изискванията за 

умерено състояние. Измерени са стойности над изискванията за добро състояние по следните 

показатели: Азот-амониев; Азот-нитратен; Азот-нитритен; БПК5; Електропроводимост; Общ 

азот; Общ фосфор и Ортофосфати. При анализа на специфичните замърсители не се 

наблюдават измерени  концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние. 

От изброените по-горе мониторингови пунктове за периода на 2021 г. е бил включен 

само пункт на р. Поповски  Лом след гр. Попово. От биологични елементи за качество са 

анализирани макрозообентос, макрофити и фитобентос, като състоянието е оценено като 

много лошо. Тези резултати показват значително влошаване на състоянието на пункта. През 
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предходни години състоянието е оценено като умерено. На база резултатите от измерените 

концентрации на приоритетни вещества, водното тяло е в добро химично състояние. 

На р. Бели Лом са разположени четири водни тела 

Всички водни тела от поречието на р. Бели Лом попадат в териториалния обхват на 

РИОСВ Русе.  

ВТ с код BG1RL900L1009 и име Язовир Бели Лом 

 Водното тяло е силно: модифицирано, в ПУРБ 2016-2021 г. е оценено в лош 

екологичен потенциал и добро химично състояние. В периода 2019-2021 г. водното тяло е 

наблюдавано посредством пункт за мониторинг разположен на стената на язовира с код 

BG1RL93979MS051. По физикохимични елементи за качество, водното тяло отговаря на 

изискванията за умерен потенциал. Констатирани са превишения на нормите за добро 

състояние на показатели - Общ азот; Общ фосфор; Азот амониев. При анализа на 

специфичните замърсители не се наблюдават измерени концентрации над изискванията на 

СКОС за добро състояние. 

За последно яз. Бели Лом е бил включен в програмата за хидробиологичен 

мониторинг през 2019 г. Според получените резултати язовира е оценен в умерен екологичен 

потенциал. При извършения анализ на приоритетни вещества спрямо Наредбата за СКОС на 

резултатите от мониторинга показват, че химичното състояние на водното тяло е в добро 

химично състояние. 

ВТ с код BG1RL900R1012 и име р. Бели Лом след язовир Бели Лом до вливане на 

р. Долапдере при Писанец, вкл. приток р. Наловска 

 Водното тяло е силно модифицирано и се наблюдава с пункт за мониторинг:  

- р. Бели Лом след гр. Разград, МП с код BG1RL09391MS100 

Пунктът не включен в последната мониторингова програма. Анализът на измерените 

физикохимичните показатели от предходните години показва запазване на умерен 

потенциал. Отклонение от СКОС за добро състояние се наблюдават при показатели - Азот 

амониев; Азот нитратен; Азот нитритен; БПК5; Електропроводимост; Общ азот; Общ 

фосфор; Ортофосфати и Разтворен кислород. При анализа на специфичните замърсители се 

наблюдават измерени концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние по 

показател манган.   

През 2021 г. не е извършван хидробиологичен мониторинг в това водно тяло. За 

периода на 2020 г. оценката, според анализираните биологични показатели (макрозообентос 

и фитобентос) отговаря на изискванията за много лош потенциал. При извършения анализ на 

приоритетни вещества спрямо Наредбата за СКОС на резултатите от мониторинга показват, 

че химичното състояние на водното тяло е в добро химично състояние. 
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ВТ с код BG1RL900R1112, и име р. Бели Лом след вливане на р. Долапдере при 

село Писанец, вкл. приток р. Долапдере  

ВТ тяло се наблюдава  чрез два пункта:  

- р. Бели Лом след вливане на р. Долапдере при село Писанец, МП с код 

BG1RL00931MS080; 

- р. Бели Лом след с. Писанец, МП с код BG1RL92931MS1040. МП продължава да се 

мониторира и през 2021-2022 г.  

Анализът на резултатите от проведения мониторинг на физикохимичните елементи за 

качество от предходните години в МП с код BG1RL00931MS080,  р. Бели Лом след вливане 

на р. Долапдере при село Писанец, показва че водата в пункта отговаря на изискванията за 

умерено състояние. Констатирани са отклонения от нормите за добро състояние на 

показатели Азот нитратен и Ортофосфати. През периода 2019-2020 г. пунктът е наблюдаван 

и по нитратната директива. При анализа на резултатите от физикохимичните елементи за 

качество от МП с код BG1RL92931MS1040 р. Бели Лом след с. Писанец е установено че ВТ 

отговаря на изискванията за умерено състояние. Концентрации над изискванията, спрямо 

изискванията на Наредба Н-4, се наблюдават при показатели -Азот амониев; Азот нитратен; 

Електропроводимост; Общ фосфор и Ортофосфати.  

При анализа на специфичните замърсители от проведения мониторинг по програма 

2021-2022 г. се наблюдават измерени високи концентрации над изискванията на СКОС за 

добро състояние по показател желязо и цинк в пункта р. Бели лом след с. Писанец.  

За целите на хидробиологичният мониторинг в това водно тяло се наблюдава само 

пункта р. Бели Лом при с. Писанец (с код BG1RL00931MS080). Според данните, получени от 

анализа и оценката на биологичните елементи за качество, пунктът се оценява в умерено 

състояние. Тази оценка съвпада с оценката от мониторинга проведен през предишни години. 

При извършения анализ на приоритетни вещества спрямо Наредбата за СКОС на резултатите 

от мониторинга показват, че химичното състояние на водното тяло е  в добро химично 

състояние. 

ВТ с код BG1RL900R1113 и име р. Бели Лом, след вливане на р. Мали Лом след с. 

Нисово 

- р. Бели Лом след вливане на р. Мали Лом след село Нисово МП с код 

BG1RL0929MS1030. 

Пунктът не е включен в последната мониторингова програма. От анализа на 

физикохимичните елементи за качество водното тяло отговаря на изискванията спрямо 

Наредба Н-4 за умерено състояние (Азот нитратен; Ортофосфати). При анализа на 
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специфичните замърсители не се наблюдават измерени високи концентрации над 

изискванията на СКОС за добро състояние. 

През 2021 г. не е извършван хидробиологичен мониторинг в това водно тяло. За 

периода на 2020 г. оценката според анализираните биологични показатели отговаря на 

изискванията за умерено състояние. 

На база резултатите от измерените концентрации на приоритетни вещества водното тяло е в 

добро химично състояние. 

На река Малки Лом е разположено едно водно тяло. 

ВТ с код BG1RL900R1212 от яз. Ломци до вливане в р. Бели Лом при Нисово 

Качеството на водите се наблюдава в един мониторингов пункт р. Малки Лом преди 

вливане в река Бели Лом, при село Нисово с код BG1RL00921MS090. През периода 2019-

2020 г.  пунктът е наблюдаван и по нитратната директива. От направения анализ на 

извършения мониторинг може да се заключи, че водното тяло отговаря на изискванията за 

умерено състояние съгласно изискванията на Наредба Н-4. Отклонения от СКОС за добро 

състояние се констатират при Азот нитратен; Общ азот; Електропроводимост и 

Ортофосфати. При анализа на специфичните замърсители не се наблюдават измерени високи 

концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние. От биологичните елементи за 

качество през 2021 г. е изследван макрозообентос. Според тези данни водното тяло попада в 

умерено състояние. Тази оценка съвпада с оценката от мониторинга проведен през предишни 

години. На база резултатите от измерените концентрации на приоритетни вещества, водното 

тяло е в добро химично състояние. 

На река Баниски Лом са разположени четири водни тела, които изцяло попадат в 

територията на РИОСВ-Русе. Две от ВТ са тип „река“ , а две  водни тела са тип  „езеро“.  

 

ВТ с код BG1RL200R1005, р. Баниски Лом след язовир Баниска до вливане в 

Черни Лом, вкл. приток р. Куруканарка 

 Водното тяло се наблюдава с чрез два мониторингови пункта:  

- р.Баниски Лом преди вливане в Черни Лом, на моста преди с. Широково, МП с код 

BG1RL92221MS1050 ; 

- р. Баниски Лом при с. Баниска, МП с код BG1RL92221MS1010. 

Пунктът на р. Баниски Лом преди вливане в Черни Лом, на моста преди с. Широково, 

е бил включен в програмата за мониторинг през 2019 - 2020 г. Пунктът не се мониторира в 

последните две програми, 2020-2021 и 2021-2022 г. Оценката на ВТ е от данни за периода 

2019-2020 г. и данни от предходни години. При анализа на физикохимични показатели се 



42 

 

наблюдават превишени концентрации на биогенни вещества - нитратен азот и общ азот 

спрямо изискванията на Наредба Н-4. ВТ отговаря на изискванията за умерено състояние. 

Има измерени високи концентрации на специфични замърсители, над изискванията на СКОС 

за добро състояние, по показател алуминий (Al). СГС превишава изискванията за добро 

състояние.  

От изброените по-горе мониторингови пунктове за периода на 2021 г. е бил включен 

само р. Баниски Лом преди вливане в Черни Лом, на моста преди с. Широково. От 

биологични елементи за качество са анализирани макрозообентос и фитобентос, като 

състоянието е оценено като умерено. Тази оценка съвпада с оценката от мониторинга 

проведен през предишни години. 

На база резултатите от измерените концентрации на приоритетни вещества, водното тяло е в 

добро химично състояние. 

 

ВТ с код BG1RL200R003 с име р. Баниски Лом до язовир Баниска, вкл. притоци - 

Дюлгердере и Каяджик след яз. Бойка 

 Предвидени са следните мониторингови пункта: 

- р. Баниски лом преди язовир Баниска при с. Копривец, МП с код 

BG1RL922239MS1200; 

- р. Баниски лом преди язовир Баниска, след моста за язовира, МП с код 

BG1RL922253MS1080. 

Водното тяло (и в двата МП) не е планирано за мониториране през периода на 

последните две  програми за мониторинг. Тялото е оценено по данните от  предходен период 

както следва: 

- По анализа на физикохимичните елементи за качество водното тяло отговаря на 

изискванията по Наредба Н-4  за умерено състояние; 

- При анализа на специфичните замърсители се наблюдават измерени високи 

концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние по показател алуминий. 

През 2021 г. не е извършван хидробиологичен мониторинг в това водно тяло. За 

периода на 2020 г., оценката, според анализираните биологични показатели отговаря на 

изискванията за умерено състояние. На база резултатите от измерените концентрации на 

приоритетни вещества, водното тяло е в добро химично състояние. 

 

ВТ с код BG1RL200L1004 с име язовир Баниска 

Наблюдава се с един пункт за мониторинг разположен на стената на язовира с код 

BG1RL02233MS011. Водното тяло не е планирано за мониториране през периода на 
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последната  програма за мониторинг 2021-2022 г. по физикохимични показатели, 

специфични замърсители и приоритетни вещества. От анализа на резултатите на 

физикохимичните елементи за качество получени при изпълнение  на  програмата за 

мониторинг 2020-2021 г. се установи, че ВТ отговаря на изискванията по Наредба Н-4 за 

умерено състояние. Концентрации над СКОС за добро състояние се констатират за 

показатели-общ азот, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ фосфор (като Р), 

ортофосфати (като Р), електропроводимост.  При анализа на специфичните замърсители не 

се наблюдават измерени концентрации над изискванията СКОС за добро състояние. 

Яз. Баниска е бил включен в програмата за хидробиологичен мониторинг през 2020 г. 

Според получените резултати язовира е оценен в лош екологичен потенциал. На база 

резултатите от измерените концентрации на приоритетни вещества, водното тяло е ценено в 

добро химично състояние.  

 

ВТ с код BG1RL200L1002 с име язовир Бойка  

Язовир Бойка е силномодифицирано водно тяло. Наблюдава се с един мониторингов 

пункт разположен на стената на язовира с код BG1RL22451MS031. Водното тяло не е 

планирано за мониторинг през периода на последните три  програми за мониторинг по 

физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. Тялото е 

оценено в предходен период, както следва: 

- По физикохимичните елементи за качество водното тяло отговаря на изискванията 

по Наредба Н-4 за умерен потенциал; 

- При анализа на специфичните замърсители не се наблюдават измерени високи 

концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние. 

Яз. Бойка е бил включен в програмата за хидробиологичен мониторинг през 2020 г. 

Според получените резултати язовира е оценен в лош екологичен потенциал. 

На база резултатите от измерените концентрации на приоритетни вещества, водното тяло е в 

добро химично състояние. 

 

ПОРЕЧИЕ ДУНАВСКИ ДОБРУДЖАНСКИ РЕКИ 

 

Водните тела от поречие Дунавски Добруджански реки, разположени на територията 

на РИОСВ-Русе са във водосбора на реките р. Сенкьовица от извор до вливане в р. Дунав при 

Попина, реките Царацар и Чайрлек. ВТ са от тип R9 Добруджански пониращи реки. 

На р. Сенкьовица от извор до вливане в р. Дунав при Попина е разположено едно 

водно тяло с код  BG1DJ109R001 
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 Тялото се наблюдава от един пункт за мониторинг с наименование река Сенкьовица 

при село Голяма вода с код BG1DJ000096MS1040. Водното тяло не е планирано за анализ 

през периода на действие на последните три мониторингови програми по физикохимични 

показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. Тялото е оценено в 

предходен период както следва: 

- От анализа на физикохимичните елементи за качество водното тяло отговаря на 

изискванията по Наредба Н-4 за умерено състояние; 

- При анализа на специфичните замърсители не се наблюдават измерени високи 

концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние. 

През 2021 г. не е извършван хидробиологичен мониторинг в това водно тяло. За 

периода на 2020 г., оценката според анализираните биологични показатели отговаря на 

изискванията за умерено състояние. На база резултатите от измерените концентрации на 

приоритетни вещества, водното тяло е в добро химично състояние. 

 

 На река Царацар с притоци река Лудня и река Чайрлек от извор до вливане в 

река Дунав при град Тутракан е разположено едно водно тяло BG1DJ149R1002 

  За наблюдение на водното тяло се използват три мониторингови пункта: 

- река Царацар преди вливане на река Войка при село Малък Поровец, МП с код 

BG1DJ00043MS020; 

- река Чайрлек при село  Черковна, МП с код  BG1DJ00042MS040. 

В последните две мониторингови програми за наблюдаване на водното тяло е 

използван МП с код BG1DJ00043MS020. От анализа на физикохимичните елементи за 

качество за периодите 2020-2021 г. и 2021-2022 г., водното тяло отговаря на изискванията за 

умерено състояние по показатели общ азот, азот нитратен, БПК5, общ фосфор, ортофосфати 

(като Р) и електропроводимост.  

При анализа на специфичните замърсители в МП не се наблюдават измерени  

концентрации над изискванията на СКОС за добро състояние.   

От изброените по-горе мониторингови пунктове за периода на 2021 г. не е бил 

включен нито един пункт. През 2020 г. от биологични елементи за качество е анализиран 

само  фитобентос, като състоянието отговаря на изискванията за добро. Тази оценка съвпада 

с оценката от мониторинга проведен през предишни години. На база резултатите от 

измерените концентрации на приоритетни вещества, водното тяло е в добро химично 

състояние. 
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 Пониращи реки от село Климент до село Ветрен са обхванати от едно водно тяло с 

код BG1DJ109R1017 

 Наблюдава се с един мониторингов пункт с код BG1DJ00973MS523 и наименование 

след ПСОВ Дулово.  

Пунктът,  наблюдаващ водното тяло е включен в програмата за 2021- 2022 г., но към 

настоящия момент липсват данни от проведени изпитвания.  

В това тяло няма възможност за избор на представителен пункт за извършване на 

хидробиологичен мониторинг. При посещение на гореописания пункт за мониторинг от 

регионална лаборатория Велико Търново, в протокола е отбелязано наличието на черни 

утайки, силна миризма на канал и наличие на Sphaerotilus natans, което свидетелства за силно 

замърсени води. 

 

Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води 

 На територията на РИОСВ-Русе са изградени общо 12 селищни пречиствателни 

станции за отпадъчни води (СПСОВ). Две от тях не функционират: СПСОВ – с. Сребърна, 

община Силистра, която не е въведена в експлоатация и до момента не е експлоатирана, и 

СПСОВ в с. Ситово, област Силистра, която не функционира от години, поради липса на 

финансови средства от страна на общината.  

Продължават проблемите с пречиствателните станции в гр. Дулово и гр. Исперих, 

които се стопанисват и експлоатират от съответните общини. В ГПСОВ-Дулово се извършва 

единствено  механично пречистване на отпадъчните води. ГПСОВ – Исперих е напълно 

изградена и реконструирана, но през последните години все повече се наблюдават 

неизправности в технологичния й режим на работа. Честите неизправности и констатирани 

несъответствия се дължат основно на начина й на стопанисване, липса на средства за 

своевременното й обслужване, както и липса на квалифициран персонал.           

 Други източници на замърсяване на водните поречия са директните зауствания в река 

Дунав и река Русенски Лом, от двата промишлени колектора, които са част от 

канализационата мрежа на гр. Русе, и не са включени в ГПСОВ-Русе. В начален етап на 

изпълнение е проект, свързан с  реконструкция, рехабилитация и доизграждане на 

канализационната мрежа на гр. Русе. Проектното решение предвижда и включване на 

промишлените колектори към ГПСОВ-Русе. До изпълнението на проекта, се планира 

оптимизиране на контрола, както към източниците на производствени отпадъчни води, така 

и към ВиК дружеството, чрез организиране на мерки и предприемане на своевременни 

действия. 
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През периода е финализаран проект за доизграждане на канализационната мрежа на 

гр. Тутракан и изграждане на ПСОВ, като с това са елиминирани директните зауствания във 

водоприемника. ГПСОВ-Тутракан е въведена в редовна експлоатация.  

 В общо шест селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ) са 

включени за допречистване производствени отпадъчни води от промишлени обекти, 

формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества. Това са ГПСОВ-Русе, 

ГПСОВ-Бяла, ГПСОВ-Разград, ГПСОВ-Силистра, ГПСОВ-Кубрат и ГПСОВ-Тутракан.  

 По-сериозно натоварване се наблюдава в ГПСОВ-Разград, където постъпват за 

пречистване значителни количества производствени отпадъчни води. Основен източник на 

производствените отпадъчни води, с постоянен дебит, е предприятието за обработка и 

преработка на царевични продукти, функциониращо на територията на гр. Разград.  

 В териториалния обхват на инспекцията функционират голям брой предприятия, 

предимно-млекопработвателни, които нямат необходимите пречиствателни съоръжения за 

пречистване на производствените отпадъчни води до степен, отговаряща за 

водоприемниците. Това през последните години наложи отвеждането им за допречистане в 

близко населените градски пречиствателни станции за отпадъчни води. Постъпващите в 

ГПСОВ отпадъчни води от тези обекти, подлежат на мониторинг от страна на ВиК 

оператора, съгласно сключени Договори и определени максимално допустими концентрации 

на веществата, включително на приоритетни и приоритетно опасните вещества.  

          В резултат на тези действия се ликвидира отвеждането на отпадъчните води  в земните 

пластове.  

 Фиг. 14 Населени места с изградени СПСОВ на територията на  трите области: Русе, Разград и 

Силистра 
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           Замърсяване се наблюдава и в резултат на директните зауствания в река Дунав и река 

Русенски Лом, от двата промишлени колектора, които са част от канализационата мрежа на 

гр. Русе, и не са включени в ГПСОВ.  

  Контролът на отпадъчните води от селищните пречиствателни станциии е извършен 

два пъти през годината (I-
во

 полугодие и  II-
ро

 полугодие), с изключение на СПСОВ- Дулово, 

съгласно Заповед № РД-940/2019 г.  на Министъра на околната среда и водите за контрол на 

емитерите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти.  

           Емисионен контрол е извършен и на новоизградената през периода и въведена в 

редовна експлоатация  ГПСОВ-Тутракан. 

           На пречиствателните станции в град Исперих и град Лозница са извършени 

извънредни проби, по молба на операторите, съгласно разпоредблите на чл. 69 б от ЗООС.      

           Резултатите от емисионния контрол на отпадъчните води са посочени в изобразените 

по-долу графики. 

 

Фиг. 15  Резултати от емисионен  контрол на ГПСОВ-Главиница 
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Фиг. 16  Резултати от емисионен  контрол на ГПСОВ-Кубрат          

 

Фиг. 17 Резултати от емисионен  контрол на ГПСОВ-Лозница 

 

 

Фиг.18 Резултати от емисионен  контрол на ГПСОВ-Разград  
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Фиг. 19    Резултати от емисионен контрол на ПСОВ-Русе 

 

 

Фиг. 20  Резултати от емисионен контрол на ПСОВ-Исперих 
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Фиг. 21    Резултати от емисионен контрол на ПСОВ-Бяла 

 

 

Фиг. 22  Резултати от емисионен контрол на ПСОВ-Силистра 
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Фиг. 23  Резултати от емисионен контрол на ПСОВ-Тутракан 
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 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, „Пилко” 

ЕООД- гр. Разград, „Маклер комерс“ ЕООД-МПП в с. Брестовене, „Интер Ес 2000“ ЕОО - с. 

Ситово, „Дестан“ ЕООД-с. Искра. 

        Характерни сектори от промишлеността в региона са: леката и хранително-вкусовата 

промишленост. На територията на трите контролирани области функционират общо 30 броя 

млекопреработвателните предприятия.  

         Преобладаващи са предприятията с малък капацитет на производство, които предават 

отпадъчните си води в близко населени градски пречиствателни станции, поради липса на 

ефективни пречиствателни съоръжения. В тези случаи, операторите осигуряват 

необходимото първично пречистване на отпадъчните води  до степен, отговаряща на 

изискванията за съответната ГПСОВ. През последните години, тези с по-голям капацитет 

изградиха нови пречиствателни станции и съоръжения, а други предприеха реконструкция и 

модернизация на съществуващите. 

         Фиг. 24 Местоположение на функциониращите млекопреработвателни предприятия на 

територията на  трите области: Русе, Разград и Силистра 

 

 

Съществен проблем за замърсяването на водните поречия в региона са 

пречиствателните станции в гр. Дулово и гр. Исперих, които се стопанисват и експлоатират 

от съответните общини. В ГПСОВ-Дулово се извършва единствено  механично пречистване 
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на отпадъчните води. ГПСОВ-Исперих е напълно изградена и реконструирана, но през 

последните години все повече се наблюдават неизправности в технологичния й режим на 

работа. Честите неизправности и констатирани несъответствия се дължат основно на начина 

й на стопанисване, липса на средства за своевременното й обслужване, както и липса на 

квалифициран персонал.  

 Продължава замърсяването на водните поречия в резултат на директните зауствания в 

река Дунав и река Русенски Лом, от двата промишлени колектора, които са част от 

канализационата мрежа на гр. Русе, и не са включени в ГПСОВ-Русе. В начален етап на 

изпълнение е проект, свързан с  реконструкция, рехабилитация и доизграждане на 

канализационната мрежа на гр. Русе. Проектното решение предвижда и включване на 

промишлените колектори към ГПСОВ-Русе. До изпълнението на проекта, се планира 

оптимизиране на контрола, както към източниците на производствени отпадъчни води, така 

и към ВиК дружеството, чрез организиране на мерки и предприемане на своевременни 

действия. 

През периода е финализаран проект за доизграждане на канализационната мрежа на 

гр. Тутракан и изграждане на ПСОВ, като с това са елиминирани директните зауствания във 

водоприемника. ГПСОВ-Тутракан е въведена в редовна експлоатация.         

 Задълбочават се проблемите с експлоатацията на ГПСОВ-Разград, където постъпват 

за пречистване значителни количества производствени отпадъчни води. Основен източник 

на производствените отпадъчни води е предприятието за обработка и преработка на 

царевични продукти, функциониращо на територията на гр. Разград. Допълнително 

натоварване на станцията се наблюдава и в резултат на приеманите за пречистване 

отпадъчни води от близко разположени обекти, предимно млекопреработвателни 

предприятия, съгласно сключени договори с ВиК дружеството. 

          Предвид същественото й значение, преди повече от 10 години е предвидена  

реконструкция и модернизация на съоръженията, но към момента не е реализирана. На този 

етап е извършено единствено прединвестиционно проучване и е изготвен идеен проект. 

          Поради силна амортизация на наличните съоръжения и оборудване, реконструкцията 

на ГПСОВ е крайно наложителна. Честите аварии са пряко свързани с пречиствателния 

процес, а това води до влошаване качеството на заустващите води във водоприемника. В 

тези случаи самата станция е източник на неприятни миризми, съответно предпоставка за 

основателни жалби и сигнали на засегнати граждани. 

         Във връзка с План програма за привеждане в съответсвие, разработена от ВиК 

оператора, се отчита единствено изпълнение на краткосрочни мерки, свързани с частична 

подмяна и ремонт на съоръжения и елементи. Предвижданията в дългосрочен план са за 

реконструкция и разширение. Проблемът за финансирането на проекта, визиран от Община 
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Разград, е свързан с факта, че на територията на област Разград има обособени две 

асоциации по ВиК. 

 Замърсяване на водните поречия в региона се наблюдава и в резултат на заустването 

на непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води от по-големи производствени 

единици, емитиращи значителни количества отпадъчни води. Това се дължи на нарушения в 

технологичния режим на работа на пречиствателните съоръжения, т.е. на неправилна 

експлоатация, несвоевременно изваждане и депониране на утайките, нарушения в 

производствения процес на предприятията, повреди и аварии на отделните елементи от 

пречиствателните съоръжения. 

 Поддържането в изправност и правилната експлоатация на пречиствателните 

съоръжения е от особена важност за опазване на водите от замърсяване. С оглед на това, 

контролът на обектите, формиращи производствени отпадъчни води и заустващи в 

канализационни мрежи и/или повърхностни водни обекти се извършва в следните насоки: 

проверка работата и състоянието на пречиствателните станции и/или локалните 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни води; мониторинг на водите и анализ на степента 

на тяхната замърсеност; проверка за изпълнение на условията в Рарешителните за 

заустване/Комплексните разрешителни; съответни мерки за ограничаване/предотвратяване 

замърсяването на водите.  

 През докладвания период е изпълнен приоритетния план на общо 35 обекта, за 

мониторинг на отпадъчните води, съдържащи приоритетно и приоритетно опасни вещества, 

общи и специфични замърсители. Осъществено е пробонабиране на отпадъчни води от общо 

19 обекта. В отпадъчните води на три предприятия: „Екогалваник” ЕООД (повърхностна 

обработка на метали), „Добруджа Кит“ АД (за производство на метални изделия) и „Жити“ 

АД (за производство на метални изделия), са установени наднормени стойности по 

паказателите: никел и цинк. От страна на дружествата са предприети коригиращи действия 

за достигане на индивидуалните емисионни ограничения, определени в КР, като само едно от 

тях продължава да прилага съответните мерки. 

 Проверени са  общо 29 обекта, с промишлени дейности, включени в Приложение № 4 

от Наредба № 2/2011 г. и формиращи биоразградими промишлени води, със следните 

категории промишлени дейности: преработка на мляко, местна промишленост, консервна 

промишленост, производство на алкохол и алкохолни напитки и рибна промишленост. 

Съставени са два броя АУАН на млекопреработвателно предприятие, собственост на 

„Аполо-35“ ЕООД, за неизпълнение на дадени предписания, свързани отстраняване на 

несъответствия при експлоатацията на ЛПСОВ и регламентиране начина на отвеждане, 
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заустване и пречистване на производствените отпадъчни води, съгласно изискванията на 

Закона за водите. Отчита се изпълнение на дадените предписания. 

 В резултат на контролната дейност на експертите от направление „Води” през 2021 г. 

са предприети действия в следните насоки:  

 Във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за изливане на отпадъчни води и 

суроватка по улични платна и частни имоти, са извършени неколкократни проверки 

на млекопреработвателно предприятие в гр. Главиница. Констатирано е запълване на 

капацитета на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) с 

отпадъчни води и мазнини, като е създадена предпоставка за преливане на водите от 

станцията. Отпадъчните води, формирани при дейността на предприятието следва да 

преминават за пречистване през мазниноуловител, да се събират в наличната ЛПСОВ 

и се предават за допречистване в Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - 

Разград, съгласно сключен Договор с ВиК оператор.  

 Въпреки дадените задължителни предписания на операртора за предприемане на 

необходимите мерки и предотвратяване на нерегламентирано разливане, отново  е 

установено  запълване на станцията и преливане на отпадъчни води, в резултат на 

несвоевременното й източване. Освен това, в два от имотите, намиращи се в съседство на 

МПП, е констатирано наличие на заблатени участъци с отпадъчни води от ЛПСОВ, 

вследствие на компрометиране на техническото й състояние (пропукан бетон), което е 

довело до просмукване и заблатяване на съседни терени. За неизпълнение на дадено 

предписание, на дружеството е съставен  АУАН  по ЗООС и е издадено Наказателно 

постановление. По случая, от страна на РУ-Тутракан е започнато разследване по Досъдебно 

производство. За целите на разследването, е подготвена и предоставена информация за 

обекта, свързана с извършен контрол през годините, констатирани нарушения и наложени 

административни наказания. 

 В периода през месец август-септември 2021 г. са регистрирани общо 4 броя сигнали 

за замърсяване водите на река Бели Лом, някои от които съобщават за  наличие на 

пяна по водите и умряла риба. Съвместно с представители на Басейнова дирекция 

„Дунавски район“ и Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, е обходено поречието 

на река Бели Лом, в района на гр. Разград и населените места: село Писанец, село 

Сеново, село Дряновец и село Гецово. Констатирано е помътняване на водите в 

района на с. Дряновец – тинести, с характерна за това миризма и сивозеленикав цвят. 

От представители на Регионална лаборатория – Русе са извършени експресни анализи 

на повърхностните води, по показателите: рН, температура, разтворен кислород и 

електропроводимост, при които е отчетено, че съдържанието на разтворен кислород е 

значително ниско. 
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   Проверени са също, заустващите в река Бели Лом канализационни колектори на 

обектите: ГПСОВ-Разград, „Биовет“ АД и „АДМ-Разград“ ЕАД. Не са регистрирани 

аварийни изпускания на непречистени отпадъчни води. В резултат на обхода, не са 

установени зауствания на непречистени отпадъчни води от производствените източници, 

както и отлагания по бреговата ивица.   

През същия период, от страна на Областна дирекция-Разград е постъпила информация 

за приключени дейности по почистване на реката от дървета, дънери, храсти и битови 

отпадъци. Предвид това, вероятно, почистването на речното корито е довело до увличане и 

задържане на тиня и наноси. 

 Във връзка с постъпилите през месец септември сигнали за замърсяване на река Бели 

Лом, съвместно с представители на БДДР, продължиха проверките по поречието на 

реката и на по-значимите източници на производствени отпадъчни води, 

функциониращи в гр. Разград и заустващи във водоприемника.  

В района на село Дряновец, общ. Разград са установени води с тъмносив цвят, наличие на 

отлагания по бреговата ивица, придружени с неприятна миризма, характерна за преработката 

на царевица. Извършена е проверка на ГПСОВ-Разград, включваща контрол на входящите 

потоци отпадъчни води и пътят им на пречистване до заустване във водоприемника.  

   На вход ГПСОВ- Разград е регламентирана точката на заустване на отпадъчните води 

от предприятието за преработка на царевица, стопанисвано от „АДМ Разград” ЕАД, съгласно 

сключен договор с ВиК оператора и действащо Комплексно разрешително на дружеството.  

В същата точка е констатирано заустване на отпадъчни води от предприятието с тъмен цвят 

и неприятна миризма. При проверката, от представител на Регионална лаборатория-Русе са 

взети проби отпадъчни води. След извършен физико-химичен анализ на взетите проби 

отпадъчни води, са установени отклонения от максимално допустимите концентрации, по 

определени показатели. За констатираното нарушение, на дружеството е съставен АУАН и е 

издадено Наказателно постановление. 

   Обходен е също авариен канал на ГПСОВ-Разград, където са установени нарушени 

участъци. В участък от аварийния канал, непосредственно до първия савак към първичните 

утаители, е на лице нарушаване (пропукване) на бетона и отклоняване на водния поток. В 

резултат на това, част от постъпващите на вход ГПСОВ отпадъчни води не постъпват в 

първичните утаители, а се отвеждат в открития авариен канал, откъдето, посредством  

съществуваща канализационна връзка към реката, се осъществява заустване на непречистени 

отпадъчни води във водоприемник-р. Бели Лом. По цялата дължина на трасето, както и по 

бреговата ивица в мястото на заустване, са констатирани задържани утайки със сиво-черен 

цвят и неприятни миризми.  
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   Установено е нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води във 

водоприемника, което се явява втора точка на заустване, и е в отклонение от предвидените 

условия в разрешителното за заустване.      

За установеното нарушение е съставен акт за установяване на административно 

нарушение, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал.1, т. 2 от Закона за водите (обн. ДВ. бр. 

67/1999г.), и е издадено Наказателно постановлени от Директора на РИОСВ-Русе. 

  Дадени са задължителни предписания за възстановяване на нарушените участъци и 

преустановяване заустването на непречистени отпадъчни води. Същите са изпълнени в 

указаните срокове, удостоверено при извършена последваща проверка на обекта през месец 

октомври 2021 г. 

 Най-често установените нарушения на разпоредбите на Закона за водите са: 

заустване на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми и изисквания; 

неизпълнение на задължителни предприсания; неподдържане в техническа и 

експлоатационна изправност на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.  

През последните години се наблюдава следния ръст на наложените санкции: 2018-11 

бр., 2019-12, 2020 г.-8 и 2021-19. Спрямо предходната година (8 броя наложени санкции), 

през 2021 г. се наблюдава увеличаване на броя им. Това се дължи предимно на големия брой 

на обектите, включени за контрол през отчетния период (63 броя), спрямо предходния (38 

броя) и до голяма степен на неправилна експлоатация на пречиствателните съоръжения за 

отпадъчни води, свързана с необходимостта от своевременното им обслужване. Намалените 

санкции са (2018 г. – 3 бр., 2019 г. – 1, 2020 г. – 11 и 2021 – 4). (Фиг. 25). 

Фиг. 25 Сравнителна графика на изготвените преписки (наложени, отменени, намалени) през  

2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 
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3. Подземни води 

           3.1. Пунктове за мониторинг на химичното състояние на подземите води в Дунавския РБУ в обхвата на РИОСВ-Русе 

 

     

Приложение 1 

Табл. 6 Пунктове за мониторинг на химичното състояние на подземите води в Дунавския РБУ в обхвата на РИОСВ-Русе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 BG1G0000QAL010 

Порови води в 

Кватернера - Бръшлянска 

низина BG1G0000QALMP053 Тутракан, ШК-Р1 ВС „Тутракан“ Тутракан Тутракан Силистра 

1 BG1G0000QAL010 

Порови води в 

Кватернера - Бръшлянска 

низина BG1G0000QALMP054 Сливо поле, ШК-Р8 ПС „Сливо поле“ 

Сливо 

поле 

Сливо 

поле Русе 

1 BG1G0000QAL011 

Порови води в 

Кватернера - Попинско-

Гарванска низина BG1G0000QALMP057 Попина, ШК-Р ВС „Попина“ Попина Ситово Силистра 

1 BG1G0000QAL012 

Порови води в 

Кватернера - Айдемирска 

низина BG1G0000QALMP062 Силистра, ШК-Р1 ВС „Силистра“ Силистра Силистра Силистра 

1 BG1G0000QAL012 

Порови води в 

Кватернера - Айдемирска 

низина BG1G0000QALMP384 ШК Раней 4 - ВиК Силистра - Силистра Силистра Силистра Силистра 

1 BG1G0000QAL021 

Порови води в 

Кватернера - р. Русенски 

Лом и притоците му BG1G0000QALMP392 

Др Водна централа - ВиК- Разград-Разград 

- СШ 3 Разград Разград Разград 

3 BG1G000000N049 

Карстово-порови води в 

Неоген - Сармат - 

Добруджа BG1G00000N1MP191 

Кайнарджа, дренаж „Кайнарджа“ ПС 

„Кайнарджа“  Кайнарджа Кайнарджа Силистра 
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2 BG1G00000N1035 

Порови води в Неогена - 

район Русе - Силистра BG1G00000N1MP192 Сребърна, ДР -МП 44 Сребърна Силистра Силистра 

2 BG1G00000N1035 

Порови води в Неогена - 

район Русе - Силистра BG1G00000N1MP340  Малко Враново, дренаж „Миджеран“ 

Малко 

Враново 

Сливо 

поле Русе 

2 BG1G00000N1035 

Порови води в Неогена - 

район Русе - Силистра BG1G00000N1MP408 

Др Демирев бряст - ПС Лесопарка - ВиК 

Русе - Николово СШ  Николово Русе Русе 

2 BG1G00000N1035 

Порови води в Неогена - 

район Русе - Силистра BG1G00000N1MP439 Дренаж Извор дере-ВиК Русе-ВС Ср.Кула Русе Русе Русе 

5 BG1G0000K1B041 

Карстови води в 

Русенската формация BG1G0000K1BMP227 Русе, ЕС1 ПС „Цветница“ Русе Русе Русе 

5 BG1G0000K1B041 

Карстови води в 

Русенската формация BG1G0000K1BMP228 Топчии, ШК ПС „Топчии“ Топчии Разград Разград 

5 BG1G0000K1B041 

Карстови води в 

Русенската формация BG1G0000K1BMP326 Побит Камък, ТК „Ердуван Чакъров“ 

Побит 

Камък Разград Разград 

5 BG1G0000K1B041 

Карстови води в 

Русенската формация BG1G0000K1BMP446 ШК Фотуля - ВиК Русе-ВС Обретеник  Обретеник Борово Русе 

5 BG1G0000K1B041 

Карстови води в 

Русенската формация BG1G0000K1BMP447 ТК1- Булдекс, Белица при  Белица  Тутракан Силстра 

5 BG1G0000K1B041 

Карстови води в 

Русенската формация BG1G0000K1BMP448 ТК Община Силистра Силистра Силистра Силистра 

5 BG1G000K1HB050 

Карстови води в 

Разградската формация BG1G0000K1BMP229 Малък Поровец, КИ резерват „Воден“ 

Малък 

Поровец Исперих Разград 

5 BG1G000K1HB050 

Карстови води в 

Разградската формация BG1G0000K1BMP231 

Малък Поровец, КИ ПС - ПБВ „Малък 

Поровец“ 

Малък 

Поровец Исперих Разград 

5 BG1G000K1HB050 

Карстови води в 

Разградската формация BG1G0000K1BMP232 Кацелово, ШК „Лакане“ ПС „Кацелово“ Кацелово 

Две 

могили Русе 

6 BG1G0000J3K051 

Карстови води в 

Разградската формация BG1G0000J3KMP420 ТК1-ВиК Силистра- Професор Иширково 

Професор 

Иширково Силистра Силистра 
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3.2. Състояние на подземните води на територията на Дунавски район за басейново 

управление, попадащи в обхвата на РИОСВ- Русе  през 2021 г. 

 

 

 

 През календарната 2021 г. мониторинг на подземни води е изпълняван въз основа на 

две Заповеди на Министъра на околната среда, както следва: 

 Заповед № РД – 267/ 02.04.2020 г. с период на изпълнение 01.04.2020 г. до 31.03.2021 

г. Поради създадената епидемиологична обстановка в страната и въведеното 

извънредно положение, периода на изпълнение на заповедта е променен от 01.06.2020 

г. до 31.05.2021 г. със Заповед РД-476/  26.06.2020 г. и 

 Заповед № РД - 602/ 09.06.2021 г. с период на изпълнение от 01.06.2021 г. до 

31.05.2022 г. 

 Програмите за мониторинг на подземни води се разработват ежегодно, съгласно 

изискванията на чл. 169 б от Закона за водите и Приложение V на РДВ. За оценка 

състоянието на подземните води се разработват две програми - за оценка на качеството и за 

оценка на количеството на подземните водни тела. При планиране на програмите за 

мониторинг и избора на пунктовете се съблюдават изискванията на утвърдената „Методика 

за планиране на мрежи и програми за мониторинг на подземните води“. 

Мониторинг на качественото (химично) състояние 

 За оценка на химичното състояние на подземните води, съгласно изискванията на чл. 

169б, ал. 1 от ЗВ, Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР), разработва програма за 
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контролен и оперативен мониторинг. За всеки отделен мониторингов пункт (МП), включен в 

програмите се определя индивидуална схема с честота на изпитване и показатели на анализ.  

На територията на Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) са определени 50 

броя подземни водни тела (ПВТ), наблюдавани посредством 156 броя пункта, съгласно 

Заповед № РД – 267/ 02.04.2020 г. 

 Основните и специфични показателите, по които се анализират подземните води са 

разделени на групи, представени в таблици №№ 7 и 8 

 Табл.7  

Физико - химични показатели за подземни води 

Наименование 

І група ІІ група 

Основни физико-химични показатели Допълнителни физико-химични показатели 

№ по 

ред 
  

№ по 

ред 
  

1 Pазтворен кислород 1 Нитритни йони 

2 рН 2 Фосфати 

3 Електропроводимост 3 Желязо общо 

4 Нитратни йони  4 Манган 

5 Амониеви йони 5 Цианиди 

6 Температура     

7 Перманганатна окисляемост       

8 Обща твърдост     

9 Калций     

10 Магнезий     

11 Хлориди     

12 Натрий     

13 Калий     

14 Сулфати     

15 Хидрокарбонати     

16 Карбонати     

17 Сух остатък     

18 Флуориди     
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Табл. 8 

Специфични замърсители в подземните води 

Наименование 

І група ІІ група 

Метали и металоиди Органични вещества 

№ по 

ред   

№ по 

ред   

1 Олово  1 Трихлоретилен 

2 Кадмий  2 Тетрахлоретилен 

3 Арсен 3 Алдрин 

4 Живак 4 Атразин  

5 Мед 5 DDT/DDD/DDЕ 

6 Цинк  6 Диелдрин 

7 Никел  7 Изодрин 

8 Хром общ 8 Ендосулфан  

9 Хром - тривалентен,  9 Ендрин 

10 Хром- шествалентен 10 Метоксихлор 

11 
Стронций (с природен произход) 

11 
НСН-съединение 

12 Обща α - активност 12 Пропазин 

13 Обща β - активност 13 Симазин  

14 Естествен уран 14 Хептахлор 

15 Радий R226 15 Хлордан 

    16 2,4 Д   (дихлор-фенокси-оцетна киселина) 

    17 Ацетохлор 

    18 Пендиметалин 

    19 Флутриафлор 

    20 Триадименол 

    21 Манкоцеб 

    22 Тебуконазаол 

    23 Хлорпирифос 

    24 Трифлуоралин  

    25 Алахлор  

    26 Циперметрин 

    27 Хлорпирифос-етил;  

    28 Имидаклоприд;   

    29 Тиаклоприд; 

    30 Флузилазол;  

    31 Фамоксадон;  

    32 Ципроконазол; 

    33 Пропиконазол; 

    34 Дифеноконазол;  

    35 Метазахлор; 

    36 S-металахлор;  

    37 Тербутилазин;  

    38 Флорасулам;  

    39 Аминопиралид-калий 

    40 Тиаметоксам; 
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Специфични замърсители в подземните води 

Наименование 

І група ІІ група 

Метали и металоиди Органични вещества 

    41 Карбоксин 

    42 Тирам 

    43 Дитианон 

    44 Глифозат 

    45 Прокиназит 

    46 Метсулфурон 

    47 Имазамокс 

    48 Трибенурон 

    49 Металахлор 

    50 Диметоат 

    51 Диметоморф 

    52 Металаксил М 

    53 Напропамид 

    54 Метрибузин 

    55 Флуазифоп-П бутил 

    56 Бензен 

    57 1,2 дихлоретан 

    58 Нефтопродукти 

    59 Полициклични ароматни въглеводороди * 

    60 Бензо(b)флуорантен  

    61 Бензо(k)флуорантен 

    62 Бензо(ghi)перилен 

    63 Индено(1,2,3-cd)пирен 

    64 Бензо(а)пирен 

    65 Флуорантен 

 

Цялостна оценката на качественото състояние на ПВТ се изготвя, съгласно утвърден 

Подход за оценка на химично състояние на подземните водни тела и се изготвя веднъж на 6 

години за целите на Плана за управление на речните басейни.   

В настоящият доклад е представена междинна оценка на подземните води, попадащи 

в териториалния обхват на РИОСВ-Русе, по отделни пунктове за мониторинг. Оценката е 

изготвена въз основа на статистическа обработка на получените данни от проведения през 

2021 г. мониторинг. За всеки наблюдаван показател е изчислена средногодишна стойност 

(СГС) на концентрацията, която е сравнена със стандартите за качество (СК) за подземни 

води, определени в Приложение №1 към Наредба 1/10.10.2007 г. за проучване, ползванe и 

опазване на подземните води (Наредба № 1). 

 Ако СГС на концентрацията на показателя е по-малка от СК, тогава водата в МП се 

оценява в „добро“ химично състояние по този показател. 
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 Ако СГС на концентрацията на показателя е по-висока от стойността на СК, водата в 

МП се оценява в „лошо“ химично състояние по този показател. 

Ако по всички показатели, състоянието е „добро“, водата в МП се определя  в „добро“ 

състояние. 

Ако по един или повече показатели, състоянието е оценено като „лошо“, водата в МП се 

определя в „лошо“ състояние. 

В обхвата на РИОСВ-Русе попадат подземни тела от първи, втори, трети, пети и 

шести слой.  

Подземни водни тела от слой първи – НЕОГЕН - КВАТЕРНЕР - на територията на 

ДРБУ в първи слой попадат 33 броя водни тела. От тях в обхвата на РИОСВ-Русе попадат 

четири: 

 

 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL010 и име „Порови води в Кватернера - 

Бръшлянска низина”-наблюдавано с два пункта за мониторинг (МР053, МР054). 

 Пункт с код BG1G0000QALMP053 и име ШК-Р1 ВС „Тутракан“, при гр. Тутракан 

община Тутракан, област Русе. 

 Пункт с код BG1G0000QALMP054 и име ШК-Р8 ПС „Сливо поле“, при гр. Сливо 

поле, община Сливо поле,  област Русе.  

В програмата, изпълнявана 2021-2022 г. и двата пункта са включени в контролен 

мониторинг. Резултатите от изпитване на подземните води и в двата пункта отговарят на СК 
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за подземни води и потвърждават оценката  за „добро“ химично състояние на ПВТ от 

предходните годи. 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL011 

„Порови води в Кватернера - Попинско-Гарванска низина” – наблюдавано с един 

мониторингов пункт (МР057). 

 Пункт с код BG1G0000QALMP057 и име ШК-Р ВС „Попина“ при с. Попина община 

Ситово, област Русе. Констатираните в предходните години наднормени 

концентрации на показател „нитрати“ във водата от пункта, се наблюдават и в 

получените за 2021 г. резултати. Запазва се низходящата тенденция в концентрацията 

на нитратни йони, наблюдавана след 2017 г.  

Фиг. 26 

 

         

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL012 и име „Порови води в Кватернера - 

Айдемирска низина” - наблюдавано с два пункт за мониторинг (МР062, МР384). 

 Пункт с код BG1G0000QALMP062 и име ШК-Р1 ВС "Силистра" при гр. Силистра, 

община Силистра, област Силистра; 

 Пункт с код BG1G0000QALMP384 и име ШК Раней 4 - ВиК Силистра при гр. 

Силистра, община Силистра, област Силистра. 

И в двата пункта наблюдаващи ПВТ с код BG1G0000QAL012, резултатите от 

проведения през 2021 г. мониторинг показва, че водата отговаря на критериите за „добро“ 

химично състояние на подземни води. 

Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL021 и име „Порови води в Кватернера - р. 

Русенски Лом и притоците му” – наблюдавано с един  мониторингов пункт (МР392). 
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Пункт с код BG1G0000QALMP392 и име Дренаж Водна централа - ВиК-Разград - СШ 

3 при гр. Разград, община Разград, област Разград – наднормени концентраци на показател 

нитрати се наблюдават и в резултатите от изпитаванията  проведени през 2021 г.  

Подземни водни тела от втори слой – НЕОГЕН - на територията на ДРБУ във втори 

слой попадат 3 броя водни тела. От тях в обхвата на РИОСВ-Русе попада едно. 

Фиг. 27 

 

 

Подземно водно тяло с код BG1G00000N1035 и име „Порови води в Неогена - район 

Русе – Силистра” – наблюдавано с четири мониторингови пункта /(МР192, МР340, МР 408, 

МР439). 

 Пункт с код BG1G00000N1MP192 и име ДР-МП 44 при Сребърна, община, Силистра, 

област Силистра; 

 Пункт с код BG1G00000N1MP340 и име Дренаж "Миджеран - ВиК Русе-ВС" при с. 

Малко Враново, община Сливо поле, област Русе; 

 Пункт с код BG1G00000N1MP408 и име Дренаж Демирев бряст - ПС Лесопарка-ВиК-

Русе при с. Николово, община Русе, област Русе; 

 Пункт с код BG1G00000N1MP439 и име Дренаж Извор дере-ВиК Русе-ВС Ср.Кула, 

община Русе, област Русе. 

Анализът на получените резултати от проведения през 2021 г. от мониторинг и в 

четирите пункта, показва, че водата отговаря на критериите за „добро“ химично състояние на 

подземните води. В пункт с код BG1G00000N1MP340 еднократно е измерена концентрация 
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на вещество от групата на пестицидите „атразин“ от 0,16 µg/l при норма от 0,1 µg/l. Следва 

да се отбележи, че отклонение от СК за пестициди, се отчита за първи път в пункта и във 

водното тяло. Предвид това, БДДР предприе действия и изиска повторно вземане на проба и 

изпитване на показател „атразин“ с цел потвърждаване и/или отхвърляне на резултата. 

Подземни водни тела от трети слой – НЕОГЕН-САРМАТ - на територията на 

ДРБУ във втори слой попадат 2 броя водни тела. От тях в обхвата на РИОСВ-Русе попада 

едно. 

Фиг. 28 

 

 

Подземно водно тяло с код BG1G000000N049 и име „Карстово-порови води в 

Неоген - Сармат Добруджа” – наблюдавано с осем пункта за мониторинг (МР191, МР292, 

МР295, МР296, МР298, МР416, МР417, МР461).  

От тях в обхвата на РИОСВ-Русе попада един: 

 Пункт с код BG1G00000N1MP191 и име Дренаж „Кайнарджа“ ПС „Кайнарджа“ при с. 

Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра-през 2021 г. за пункта е изпълняван 

контролен мониторинг. Резултатите показват съответствие със СК за подземни води 

по всички анализирани показатели и потвърждават доброто химично състояние на 

водата в пункта от предходните години. 

  

Подземни водни тела от пети слой – ТРИАС –ЮРА-КРЕДА - на територията на 

ДРБУ във втори слой попадат 7 броя водни тела. От тях в обхвата на РИОСВ-Русе попадат 

две. 
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Фиг. 29 

 

 

Подземно водно тяло с код BG1G000K1HB050 и име „Карстови води в Разградската 

формация” – наблюдавано от четири мониторингови пункта (МР 229, МР231, МР232, 

МР307). От тях в обхвата на РИОСВ Русе попадат три: 

 Пункт с код BG1G0000K1BMP229 и име КИ резерват „Воден“, при с. Малък Поровец, 

община Исперих, област Разград; 

 Пункт с код BG1G0000K1BMP231 и име КИ ПС - ПБВ „Малък Поровец“, при с. 

Малък Поровец, община Исперих, област Разград; 

 Пункт с код BG1G0000K1BMP232 и име ШК „Лакане“ ПС „Кацелово“, при с. 

Кацелово, община Две могили, област Русе. 

Доброто химично състояние на водата и в трите пункта от предходните години се 

потвърждва и от резултатите от изпитване през 2021 г.  

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000K1B041 и име „Карстови води в Русенската 

формация” – наблюдавано с шест пункта за мониторинг (МР227, МР228, МР326, МР446, 

МР447, МР448). 

Пункт с код BG1G0000K1BMP227 и име ЕС1 ПС „Цветница“, при с. Цветница, 

община Русе, област Русе-в резултатите от проведения през 2021 г. контролен мониторинг на 

водата в пункта е установено еднократно измерена висока концентрация на показател 

„Тетрахлоретилен“. След извършен анализ на наличните данни от мониторинг и оценка на 

натиска от точкови и дифузни източници в района на пункта, БДДР оцени констатираното 
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отклонение от СК като „нехарактерно със значим обществен интерес“. С цел потвърждаване 

и/или отхвърляне на резултата, БДДР възложи да се извърши повторно пробовземане и 

анализ на „Тетрахлоретилен“. По всички останали анализирани показатели, водата в пункта 

запазва „добро химично състояние“. 

Пункт с код BG1G0000K1BMP228 и име ШК ПС „Топчии“, при с.Топчии, община 

Разград, област Разград. От проведения през 2021 г. мониторинг на водата в пункта се 

констатира еднократно минимално отклонение от нормата на показател нитратни йони, но 

СГС на концентрацията не превишава СК. Традиционно високите концентрации на 

показател ортофосфати, отчитани в предходните години се наблюдават и получените 

резултати през 2021 г. На диаграмата по-долу е представена динамиката на концентрацията 

на ортофосфати през годините. Наблюдава се тенденция към завишаване на концентрацията 

на ортофосфатите в сравнение с предходните две години. 

Фиг. 30 

 

 

 Пункт с код BG1G0000K1BMP326 и име ТК „Ердуван Чакъров“, при с. Побит Камък, 

община Разград, област Разград. В резултатите от проведените през 2021 г. изпитвания на 

водата в пункта се констатират високи концентрации на показател „нитрати“. 

Мониторинговият пункт се намира в зона с обработваема земеделска земя, както и в зоната 

на няколко точкови източника, включително депа за отпадъци и животновъдни ферми. 

Предполагаема причина за констатираните наднормени концентрации на нитратни йони е 

дифузният натиск от извършваните в района на пункта земеделски дейности. На диаграмата 

по-долу е представена тенденцията в изменението на концентрацията на нитратни йони от 

2010 г. до 2021 г. Тенденцията към понижаване на концентрациите на нитрати след 2017 г. се 

запазва и през 2021 г. 
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 Фиг. 31 

 

 

Пункт с код BG1G0000K1BMP446 и име ШК „Фотуля“ - ВиК Русе-ВС Обретеник с. 

Обретеник, община Борово, област Русе – в пробите от водата взета от пункта се констатират 

наднормени концентрации на показател „ортофосфати“. Измерената СГС на концентрацията 

за 2021 г. е 0,829 mg/l при норма от 0,5 mg/l. Резултатите потвърждават оценката за лошо 

химично състояние на подземното водно тяло, оценено въз основа на данните от 

мониторингов пункт BG1G0000K1BMP228 и показват по широкия обхват на 

разпространение на замърсяването. 

 Пункт с код BG1G0000K1BMP447 и име ТК1-Булдекс, Белица при с. Белица, община 

Тутракан, област Силистра. Анализът на резултатите от проведения през 2021 г. мониторинг 

на водата в пункта показва съответствие със СК за подземни води по всички анализирани 

показатели. 

 Пункт с код BG1G0000K1BMP448 и име, ТК Община Силистра, община Силистра 

област Силистра. Еднократно е измерено наднормена концентрация на показател желязо, но 

СГС на концентрацията за 2021 г. не превишава СК за показателя. По всички останали 

анализирани показатели, водата в пункта отговаря на нормите за добро състояние. 
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Подземни водни тела от шести слой – ДОЛНА КРЕДА - МАЛМ-ВАЛАНЖ на 

територията на ДРБУ има едно водно тяло от шести слой  

 Фиг. 32 

 

 

Подземно водно тяло с код BG1G0000J3K051 и име „Карстови  води в Малм-

Валанжския  басейн”-  наблюдавано  в девет мониторингови пункта (МР284, МР 303, 

МР305, МР306, МР418, МР419, МР420, МР455, МР456). От тях в обхвата на РИОСВ Русе 

попада един: 

 Пункт с код BG1G0000J3KMP420 и име ТК1-ВиК Силистра-Проф. Иширково при с. 

Професор Иширково, община Силистра, област Силистра. В резултатите от проведения през 

2021 г. мониторинг на водата в пункта се наблюдава значително снижаване на измерените 

концентрации на нитратни йони, който са били характерно много високи в предходните 

години. Изчислената СГС на концентрацията на нитрати е 50,28 mg/l и превишава 

минимално СК от 50 mg/l. Видно от диаграмата по-долу се наблюдава значителен спад 

спрямо предходните години. 

  

 

 

 

 

 

 



72 

 
Фиг. 33 

 

 Мониторинг на количественото състояние 

Мрежата за количествен мониторинг на подземни води обхваща 44 подземни водни 

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

 Нива – на кладенците; 

 Дебити – на изворите. 

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

БАН отговаря за извършването на количествения мониторинг на водите. 

В териториалния обхват на РИОСВ-Русе са разположени 21 бр. пункта от програмата за 

количествен мониторинг на подземните води, които служат за оценка на количественото 

състояние на шест подземни водни тела 

Значимите замърсители по отношение на химичното състояние на подземните води 

са: 

 Просмукване на замърсители при взаимодействие с повърхностните води; 

 Липсата на канализации и ПСОВ в населените места; 

 Интензивното земеделие; 

 Индустриални източници на замърсяване; 

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

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

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

отпадъци; 

 Нерегламентирани сметища; 

 Минна дейност. 
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4. Състояние на хидротехническите съоръжения (диги, язовирни стени и т.н.) 

Състояние на хидротехническите съоръжения по общини (диги, язовирни стени и 

т.н.), извършени проверки, констатирано състояние и разрешени през годината проблеми, 

съгласно  компетенциите за извършване на контрол на БДДР-Плевен , попадащи в обхвата на 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ – ИРМ-Русе, в обхвата на РИОСВ-Русе.  

През 2021 г. е извършено обследване на техническото и експлоатационно състояние 

на хидротехническите съоръжения, както и проводимостта на речните легла на територията 

на областите Русе, Разград и Силистра от експерти на БДДР-Плевен, като членове в състава 

на междуведомствени комисии, назначени със Заповеди на областните управители на 

съответните области, намиращи  се на територията на РИОС-Русе и при самостоятелни 

проверки.  

 На основание Заповед № 1-95-00-137/01.03.2021 г. на Областния управител на област 

Русе, са проверени 14 язовира, и 23 участъка от реки на територията на съответните 

общини: Бяла, Ветово, Две Могили, Борово, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово. 

 В Община Бяла са проверени: Защитни диги на река Янтра, и наличие на проводимост 

на речното легло на реката и общо 7 язовира. 

 Предназначението на дигите на реките е да предпазват от заливане при високи водни 

стоежи в реката, населени места, стопанските постройки и обработваемите земи. По дигите 

няма пропадания и пресичания. Образувал се е  наносен остров в района на заустването на 

ПСОВ на гр. Бяла в р. Янтра в района на гара Бяла зад бившия завод „Латекс”. 

 Дигите в участъка на с. Полско Косово са обрасли с храстовидна растителност, има 

коловози по короната на дигата. Извън урбанизираната територия са публична държавна 

собственост, съобразно договор по ОПВВВ сключен между „Напоителни системи“ ЕАД и 

МЗХГ-за землището с. Полско Косово от км. 46+700 до км. 51+800 на р. Янтра.  

„Напоителни системи“ ЕАД-клон Долен Дунав са заложили за проектиране и строителство 

обект, съгласуван  с Областна дирекция Земеделие - Русе: Възстановяване проектните коти 

(надзиждане) на дясна дига р. Янтра от км. 46+730 до км. 48+830. 

  В урбанизираната територия на гр. Бяла предпазна стена на дерето, преминаващо през 

града e изградена с габиони е недовършена, предстои довършване. Дерето е обрасло с 

храстовидна и дървесна растителност, паднали единични дървета. Наблюдават се и 

изхвърлени отпадъци, създаващи предпоставки за подприщване при проливни дъждове. 

Дадено е предписание Община Бяла да продължи почистването на дерето през централната 

част на града и укрепване на брега с опасност от срутване  

В Община Ветово са проверени: Защитни диги, корекции и речното легло на река 

Бели Лом, в землищата на гр. Сеново, с. Кривня и с. Писанец, стопанисвани от Община 

Ветово и от „Напоителни системи” ЕАД-клон Долен Дунав за наличие на проводимост и 
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хвостохранилищата при гр. Ветово и гр. Сеново, собственост на „Каолин“ ЕАД и язовир 

„Глоджево“. 

Предназначението на дигите е да предпазват от заливане при високи води 

рибарниците, населените места и обработваемите земеделски земи на община Ветово. При 

проверката междуведомствената комисия констатира, че в урбанизираната територия и 

частично извън урбанизираната територия на с. Писанец е почистено речното легло. В 

участъка на речното легло извън урбанизираната територия на р. Бели Лом от гр. Сеново до 

с. Кривня има прорасла храстовидна и дървесна растителност и натрупан глинест натлак.  

Савачното съоръжение-в землището на с. Писанец създава предпоставки за подприщване и 

наводнения при обилни валежи. Създадена е организация от ползвателя на рибарниците за 

поддържане на ниско водно ниво и предприемане на действия за осигуряване на 

проводимост при високи водни стоежи .  

Техническото състояние на двете хвостохранилища при гр. Ветово и гр. Сеново, 

собственост на „Каолин“ ЕАД  е изправно.  

 В Общините Две могили и Борово са проверени: Защитни диги, корекции и 

проводимост на речни легла на реките Черни Лом и Баниски Лом и 3 язовира разположени 

на територията на двете общини.  

 При извършената проверка от междуведомствената комисия е констатирано, че 

дигите и речните легла на реките Черни Лом и Баниски Лом са в сравнително добро 

състояние. По протежение на дигите има прорасла тревиста и храстовидна растителност, 

като на места се срещат и единични дървета. По дигите не се наблюдават видими 

пропадания, прокопавания от животни, както и следи по короната на дигата от МПС. 

 Не са извършвани ремонтни и укрепителни работи по моста за село Кацелово от ОПУ 

– Русе. Пред устоите на моста има натрупани клони и дървета. В участъка на река Черни 

Лом, преминаващ през землището на с. Широково и с. Пепелина (от моста на с. Широково 

над река Черни лом до с. Пепелина) по цялата дължина на дигата в речното корито има 

напречно паднали клони, намаляващи проводимостта на реката, които създават предпоставка 

за подприщване на речното течение и има опасност при високи водни стоежи  да се залеят 

(наводнят) прилежащи имоти и елементи от техническата инфраструктура. Дадено е 

предписание да се предприемат действия за почистване коритото на реката. 

В Община Иваново са проверени: Защитни диги на река Дунав-собственост на 

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), стопанисвани от „Напоителни 

системи” ЕАД-клон „Долен Дунав”, Защитни диги, корекции и речно легло на река Русенски 

Лом в участъка от Ивановски скални църкви,  с. Божичен, с. Красен до границата с община 

Русе, стопанисвани от община Иваново и от „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен 

Дунав”, Помпена станция „Красен I-ви подем“ и помпена станция „Божичен I-ви подем – 
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експлоатационни сондажи по поречието на река Русенски Лом, собственост на „ВиК“  ООД – 

Русе, Защитни диги, корекции и речни легла по поречието на реките Мали Лом и Бели Лом, 

преминаващи през землищата на с. Нисово и с. Сваленик, стопанисвани от Община Иваново 

и от „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав”, Защитни диги, корекции и речно 

легло по поречието на река Черни Лом в участъка от границата с община Две Могили до 

землището на с. Иваново и преминаващи през землищата на с. Табачка, с. Червен и с. Кошов, 

стопанисвани от Община Иваново и „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав“. 

Обект 1. Защитни диги на река Дунав, при селищно образование „Стълпище”, с. 

Мечка.  

Дунавската дига в участъка от км. 517 до км. 520+500 по р. Дунав е с дължина 3,500 

км., собственост на МЗХГ и стопанисвана от „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен 

Дунав”. Предназначението и е да гарантира защита на 4000 дка рибарници от високите води 

на р. Дунав собственост на „Рибовъдство” АД, гр. Русе. Дигата е силно обрасла с аморфа, 

храстовидна и дървесна растителност, поради което е затруднено извършването на обстоен 

оглед.  

Обект 2. Защитни диги, корекции и речно легло на река Русенски Лом в участъка от 

Ивановски скални църкви, с. Божичен, с. Красен до границата с община Русе-държавна 

собственост на МЗХГ, стопанисвани от Община Иваново и „Напоителни системи” ЕАД, 

клон „Долен Дунав”. 

  В участъка на река Русенски Лом преминаваща през землището на с. Божичен,  

ограждащите диги тип земно насипни, разположени извън урбанизирана територия са силно 

обрасли с тревна, храстовидна и дървесна растителност, на места има напречно паднали 

дървета в речното корито. Растителността се намира в непосредствена близост до и във 

водното течение, намаляваща силно проводимостта на реката, граничеща със санитарно-

охраняема зона на сондажни кладенци-3 бр. към помпена станция с. Божичен, стопанисвана 

от „ВиК“ ООД-гр. Русе.  

 В участъка на река Русенски Лом, преминаваща през землището на с. Красен,  

ограждащите диги тип земно насипни, разположени извън урбанизирана територия са 

почистени от тревна, храстовидна и дървесна растителност. 

         В землището на Община Иваново, с. Красен, по поречието на р. Русенски Лом в 

участъка от км. 11+500 (мост при казана) до км. 10+720 (пешеходна пасарелка), е извършено 

изрязване на храсти и единични дървета по дигите. Изграден е насип за възстановяване на 

дигата и повдигане на съществуваща дига с дължина 800 м., както и е монтиран един брой 

нов савак. В участъка от км. 10+720 (пешеходна пасарелка) до км. 10+530 е изградена нова 

стоманобетонна подпорна стена с дължина 190 м.В участъка от км. 10+530 до км. 9+480 

(пешеходен мост на ул. „Детелина”), е изградена отводнителна система, включваща шахта и 
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напорен тръбопровод от шахтата до реката с дължина 110 м., завършващ с жаба клапа и от 

км. 9+480 до км. 8+150 са възстановени два скъсани участъка от съществуващата дига с 

дължина 30 м. и са повдигнати участъците с пропадания. На км. 8+200 е монтиран е един 

брой нов савак . 

 Обект 3. Помпена станция „Красен I-ви подем“ и помпена станция „Божичен I-ви 

подем-експлоатационни сондажи по поречието на река Русенски Лом, собственост на „ВиК“  

ООД-Русе. Експлоатационните сондажи за питейна вода на ПС „Красен I-ви подем“ се 

стопанисват от оператор „ВиК“  ООД – Русе и са изградени по поречието на р. Русенски 

Лом, при с. Красен.  В експлоатация са 6 бр. кладенци (ТК). Експлоатират се ТК1, ТК3 и 

ТК6, резервни са ТК2, ТК4 и ТК5, съгласно разрешително за водовземане 

№11510295/20.12.2008 г. За предпазване от заливане при високи води има изградена защитна 

дига. Община Иваново е предприела мерки и е възстановила компрометирания участък в 

урбанизираната територия на с. Красен, където е извършено надграждане на дигата и е 

монтиран савак. Дигата е обрасла с храстовидна растителност.     

Обект 4. Защитни диги, корекции и речни легла по поречието на реките Мали Лом и 

Бели Лом, преминаващи през землищата на с. Нисово и с. Сваленик, стопанисвани от 

Община Иваново и от „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав”. 

 В землището на с. Нисово по дигите и речните легла на реките има храстовидна и 

дървесна растителност, както в урбанизираната така и в извън урбанизираната територия. 

Община Иваново е предприела действия за премахване на единичните дървета, но при 

сегашната проверка в урбанизираната територия се установи, че на места има паднали и с 

опасност да паднат дървета. В землището на с. Сваленик, дигите и речното корито са 

почистени, но в урбанизираната територия на места са прорасли храсти с наклон към 

речното течение. Изградени са предпазни диги при корекцията на реката. 

 Обект 5. Защитни диги, корекции и речно легло по поречието на река Черни Лом в 

участъка от границата с община Две Могили до землището на с. Иваново и преминаващи 

през землищата на с. Табачка, с. Червен и с. Кошов, стопанисвани от Община Иваново и 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав”:   

 За участъците на река Черни Лом, преминаваща през урбанизираните територии на с. 

Табачка, с. Червен и с. Кошов има паднали  напречно в речното легло дървета, намаляващи 

проводимостта на реката. Участъкът е некоригиран. 

 В началото на село Табачка, в урбанизираната територия, пред големия мост на селото 

и под неговите устои има паднали дървета и подприщени клони в коритото на р. Черни Лом, 

намаляващи проводимостта на водния поток и създаващи предпоставка при високи води от 

наводняване прилежащите територии в близост на реката. Дадени са предписания за 

премахването им. 
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 В участъка на речното легло извън урбанизираната територия на р. Русенски Лом, в 

землището на селата Кошов и Табачка има прорасла храстовидна и дървесна растителност и 

натрупан глинест натлак.  

В Община Русе, са проверени: Защитни диги, корекции, речни легла и съоръжения по 

поречието на река Русенски Лом. Предназначението на дигите и съоръженията по тях е да 

предпазват от заливане при високи води рибарници, населени места, обработваеми земи и 

западна промишлена зона на гр. Русе.  

Обект 1. Участъкът на реката и защитните диги, попадащи извън урбанизираната 

територия между с. Красен, община Иваново  (с начало „Красенски бързей”) до община Русе 

(с край последния рибарник, собственост на „Рибовъдство” АД – Русе, намиращ се  в района 

на каменната кариера, експлоатирана от „Скални материали” ЕАД, с. Басарбово са тип земно 

насипни от км. 15+500 до км. 19+300 по хидрометричната мрежа на река Русенски Лом, 

разположени в имоти № 000384; № 000388; № 000403 в местност „Саджика“, в землището на 

с. Басарбово. По цялата си дължина дигите са силно обрасли с дървесна и храстовидна 

растителност. На определени места в коритото на реката са налични единични дървета, 

свлечени от дъждовете или паднали от бурен вятър, както и прорасла буйна растителност, 

намаляваща силно проводимостта на реката. В участъка, където са разположени 

клетки/рибарници собственост на „Рибовъдство” АД-Русе вътрешните диги на р.Русенски 

Лом, са компрометирани от пропуквания, довели при висок стоеж на водата до заливане на 

прилежащите клетки, които поради липса на наемател са напълно изпразнени и обрасли с 

растителност. 

Обект 2. Участъкът от с. Басарбово до устието на р. Русенски Лом, гр. Русе, Западна 

промишлена зона попада в извън урбанизираната територия и се стопанисва от „Напоителни 

системи” ЕАД-клон Долен Дунав - съгласно Догоров РД-50-23 по ОПВВВ, сключен между 

МЗХГ и „Напоителни системи“ ЕАД от 05.04.2019 г., за стопанисване и поддръжка на обекти 

предпазващи от вредното въздействие на водите.  

  През изминалата година е извършено почистването на дясна дига от км. 11+500 до км. 

12+500  с. Басарбово, община Русе, от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Долен Дунав. 

Обект 3. Участъкът от дъговия мост на пътя Русе-София до устието на река Русенски 

Лом, попада в урбанизираната зона на гр. Русе и се стопанисва от Община Русе. След 

извършеното през 2019 г. частично почистване на паднали дървета в речното легло и десния 

бряг на реката, в участъка от Сарайския мост до нейното вливане в р. Дунав, както и речното 

легло в участъка от Сарайския мост успоредно на ул. „Ген. Рождественски“ до дъговия мост, 

същите са  наново обрасли с дървесна и храстовидна растителност, намаляващи 

проводимостта на реката. 
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Обект 4. Защитна дига на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – 

собственост на община Русе, стопанисвана от  „ВиК” ООД-Русе. По дигата няма видими 

пропадания и пресичания. В изпълнение на направено предписание при предходните 

проверки дигата е почистена от тревна и храстовидна растителност. 

  Обект 5. Отводнителна помпена станция (ОПС) „Мартен”-собственост на МЗХГ, 

стопанисвана от „Напоителни системи” ЕАД-клон Долен Дунав. Помпената станция е 

запазена и изпълнява предназначението си да предпазва от заблатяване 13 581 дка. 

обработваеми земи в землището на град Мартен, община Русе  при високи водни стоежи на 

р. Дунав. Нивото на р. Дунав за град Русе за деня е бил 324 см. По време на проверката 

отводнителната помпена станция е в работен режим. 

В Община Сливо поле са проверени: Защитни диги на река Дунав в участъка от с. 

Сандрово до с. Бръшлен  (км. 474 до км. 450 по р. Дунав) с дължина 24, 420 км., 

стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав”. Отводнителна помпена 

станции (ОПС) „Ряхово” и ОПС II-A, в землището на с. Ряхово – собственост на МЗХГ, 

стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД клон „Долен Дунав”. 

Обект 1. Защитни диги на река Дунав в участъка от на с. Сандрово, с. Ряхово и с. 

Бръшлен. Предназначението им е да гарантират защита на населените места и прилежащите 

територии при високи води на р. Дунав. Към момента на проверката дигата е обрасла с 

тревна, храстовидна и дървесна растителност. Извършена е проверка на аварийния план и 

оглед на аварийния склад при лимана в с. Ряхово на „Напоителни системи” ЕАД-клон Долен 

Дунав. Същият е окомплектован с изискуемият минимум от необходими инструменти и 

материали (съгласно изискванията) за поддръжка на дигата в участъка, като количеството  

им е съгласувано с Изпълнителния директор на „Напоителни системи”  ЕАД , София.  

В участъка преди с. Бръшлян до границата с община Тутракан, намиращ се в непосредствена 

близост до ОПС II-A, върху дигата има образувани потъвания и деформации, вероятно 

настъпили от нерегламентирано преминаване на коли, камиони, селскостопански машини 

и/или техника. Към същото място, само че, в основата на дигата преминава отводнителен 

канал, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД-клон Долен Дунав, представляващ, излята 

бетонна тръба с диаметър 140 см., която е компрометирана в долната си част, като има 

видими следи от пропукване на бетона. При извършения оглед на защитните диги на река 

Дунав в участъка от на с. Сандрово, с. Ряхово и с. Бръшлен, не са установени други места с 

видими пропадания или прокопавания застрашаващи целостта на дигите.  

Обект 2. Отводнителна помпена станция (ОПС) „Ряхово”, ОПС II-A и обработваеми 

земи в землищата на ППК „Надежда” Ряхово, ППК „Задруга” Бабово и ППК „Бръшлен”.  
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В момента на проверката отводнителните помпени станции не работеха, поради ниски води 

на р. Дунав и ниски нива на подпочвените води в отводнителните канали. 

Главните отводнителни канали (ГОК1) и събирателите към него собственост на 

МЗХГ, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД-клон Долен Дунав са в добро състояние 

прочистени от храстовидна и дървесна растителност и продълбочени. Актуализирана е 

инструкцията за дейността на дежурните помписти за действие при аварийни ситуации в 

ОПС „Ряхово” и ОПС II-A. Разработен е авариен план за действие при аварийни ситуации, 

актуализиран през 2021 г. В плана са направени необходимите разчети за оповестяване и 

придвижване на аварийните групи и необходимата налична техника до мястото на 

аварийната ситуация. 

Съоръженията са в изправност и са в готовност при нужда за отводняване. Помпите в 

ОПС „II-А“ и ОПС „Ряхово“ през месец март са работили. Подстъпите към помпените 

станции и дигите са почистени, също така и под проводниците на електрическата мрежа е 

отстранена растителността. Направени са допълнителни и са възстановени прекъснати 

събирателни  канали, към главния отводнителен канал. Съществуващите канали са 

продълбочени и почистени от избуяла растителност и от изхвърлените в тях отпадъци. 

Възстановена е каналната връзка на ГОК1, свързваща ОПС II-A и ОПС „Ряхово”. 

В община Ценово са проверени: 

Обект 1.  Защитни диги на река Дунав – Изградената Дунавска дига от устието на р. 

Янтра до с. Кривина (от км. 531,550 до км. 536,860) с дължина 5,310 км. Тя е предназначена  

да предпазва от наводнение при високите води на р. Дунав 10 539 дка обработваеми земи и 

вододайната зона на 2 бр. кладенци тип „Раней”, собственост на „ВиК” ООД-Русе. По дигата 

няма видими пропадания или пресичания. Сухият и мокрият откос на дигата са обрасли с 

храстовидна и дървесна растителност, която затруднява извършването на оглед. 

Обект 2. Напоително-отводнителната помпена станция „Батин – Кривина” – 

Помпената станция е запазена и изпълнява предназначението си да предпазва от заблатяване 

8200 дка. обработваеми земи в землищата на с. Кривина и с. Батин при високи водни стоежи 

на р. Дунав. В станцията е обособен авариен склад за дигите на р. Дунав в участъка с. 

Кривина-с. Батин-селищно образувание Стълпище, който е оборудван съгласно 

изискванията. Актуализирана е инструкцията за дейността на дежурните помписти за 

действие при аварийни ситуации. „Напоителни системи” ЕАД-клон Долен Дунав имат 

разработен авариен план за действие в аварийни ситуации, актуализиран за 2021 г. В плана 

са направени необходимите разчети за оповестяване и придвижване на аварийните групи и 

необходимата налична техника до мястото на аварийната ситуация. В момента на проверката 

помпената станцията не работеше, поради ниски нива на водите на р. Дунав и сухи Главни 

отводнителни канали (ГОК). 
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ГОК на разстояние 250 м. пред ОПС беше почистен от „НС” ЕАД-клон Долен Дунав. 

Обект 3. Защитни диги, корекции и речно легло на река Янтра, представляващи 

публична държавна собственост. Предназначението на дигите на р. Янтра, преминаващи през 

землището на с. Долна студена и достигащи до устието на р. Дунав е да предпазват от 

заливане при високи водни стоежи в реката, населени места, стопански постройки и 

обработваеми земи. „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав” имат разработен 

авариен план за действие при аварийни ситуации, актуализиран за 2021 г. В Ценово е 

изграден авариен склад оборудван съгласно изискванията. При направения оглед е 

констатирано следното:  

 сухия и мокрия откоси на дигите и терасата на реката са обрасли с храстовидна и 

дървесна растителност;  

 до моста по пътя Белцов-Ценово има образуван наносен остров, който променя 

посоката на течението на реката и се  наблюдава силна ерозия на лявата тераса, 

наближаваща дигата. 

Обект 4. Защитни диги, корекции и речно легло на река „Студена”, представляваща 

публична държавна собственост: 

Река Студена преминава през землищата на с. Новград и с. Караманово, община 

Ценово, и е изградена корекция на трасето и напречния профил на реката като е оформен 

двоен трапец с кюне, берми и предпазни диги от двете страни. Тъй като водосбора на реката 

е разположен предимно в земеделски земи, вследствие на дългия период на експлоатация са 

отложени голям обем наноси, които в отделни участъци почти са запълнили кюнето и така са 

намалили значително пропускателните способности на реката за провеждане на 

формиращите се „високи” води при интензивни валежи. Дигите на реката са обрасли с 

храстовидна и отчасти дървесна растителност. Речното легло е непочистено с намалена 

проводимост, обрасло с храстовидна и дървесна растителност и натрупан нанос – тлак, които 

са предпоставка при високи води за заливане на обработваеми земеделски земи. 

Почистване на реката е първата стъпка, която трябва да се направи, за да се създадат 

условия за бързо провеждане на формиращите се „високи” води и дрениране на околните 

терени. За решаване на проблема, относно предотвратяване на заблатяването на 

обработваеми земи от река Студена в землищата на селата Караманово и Новград, комисията 

през 2018 г. е направила следните предложения: 

1. Изготвяне на проект за почистване на реката и възстановяване на проектния профил 

на корекцията, за да се създадат условия за бързо провеждане на формиращите се 

„високи“ води във водосбора на реката; 

2. Изготвяне на проект за изграждането на отводнителни събирателни и отводнителни 

канали или подземна събирателна система за отвеждане на скатовите и повърхности 
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води в реката и при доказана необходимост проектиране изграждане на 

отводнителни помпени станции; 

3. Имайки предвид изложеното по-горе междуведомствената комисия прави 

предложение на Областния управител за почистване на реката и възстановяване на 

проводимостта на реката в проектните параметри (независимо от значителния обем 

на отделните видове работи) да бъде изпълнено, чрез възлагане на обществена 

поръчка.  

Само след изпълнението на всички изброени по-горе дейности ще може да се гарантира 

сигурността на земите край реката в участъка. 

 В съответствие с направените препоръки и предложения от комисията, Областният 

управител на област Русе с писмо №53-00-30/28.08.2018 г. до Министерски съвет е заявил 

необходимостта от финансиране за почистване на речното легло на река Студена от 

натрупан глинест тлак и прораснали във водното течение единични дървета и храсти, 

намиращи се извън урбанизираната територия на селата Караманово и Новград, община 

Ценово. 

          По направеното искане не са отпуснати целеви средства на Областна администрация 

Русе, поради липса на предвидени такива в централния бюджет, съгласно писмо с вх. № 53-

00-30/03.10.2018 г. от главния секретар на Министерския съвет на Република България. 

През август 2019 г. „Напоителни системи” ЕАД, клон Долен Дунав са премахнали израснали 

в сервитута на р. Студена: дървета, дънери, храсти – с дължина на участъка 2500 м. 

II. На основание Заповед ОМП-005/12.04.2021 г. на Областния управител на област Разград, 

са проверени 34 язовира разположени на територията на общините: Разград, Самуил, 

Лозница, Исперих, Кубрат, Цар Калоян и  Завет. 

Извършени са проверки на участъци с и без изградени корекции на реките Бели Лом, 

Топчийска, Каловска и дерета част от техния водосбор. 

   Обект 1. Корекция река Бели Лом:  

1. Участък от км 14+100 до км 23+050 (землище с.Дряновец) - стопанисван от 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав” :  състояние-обрасло с дървесна и 

храстовидна растителност, има осигурена е проводимост; 

2. Участък от км 23+050 до км 24+000 (землище с. Дряновец), стопанисван от 

„Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав” и Областен Управител на 

Област Разград: състояние-обрасло с храстовидна и дървесна растителност. На места 

в участъка проводимостта е намалена от паднали дървета в речното легло, на места има 

натрупани наноси в речното легло. 

3. Участък от км 33+500 до км 37+600 (начало регулация гр.Разград), 

стопанисван от: „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав”, и Областен 



82 

 

Управител на Област Разград : състояние-обрасло с дървесна и храстовидна 

растителност. На места в участъка проводимистта е намалена от паднали дървета, има 

натрупан тлак (наноси) в речното легло.  

4. Участък от км 37+600 до км 40+300 (от гр.Разград до с.Ушинци), стопанисван 

от „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав” :  състояние-обрасло с дървесна и 

храстовидна растителност, има осигурена е проводимост; 

5. Участък от км 42+200 до км 43+320 (регулация с. Ушинци), стопанисван от 

Община Разград: състояние-участъкът е почистен от храстовидна и дървесна 

растителност; осигурена е проводимост. 

6 Участък от км 43+320 до км 56+890 (от с. Ушинци до преливника на яз. Бели 

Лом), стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав” :   състояние- 

обрасло с храстовидна растителност.  Има проводимост.  

 Обект 2. Река Топчийска - Общата дължина на корекцията (дигата) е 10,175 км, - 

стопанисвана от  „Напоителни системи” ЕАД-клон „Долен Дунав”: 

 1. Участък от км 0+000 до км 6+926 е в землището на с. Каменово, община 

Кубрат. Състояние: участъкът е  в регулацията на с. Каменово е  обрасло с  храстовидна 

растителност. 

  2. В участък от км 6+926 до км 7+126 е почистена дясната дига на река, от км. 

6+926 до км. 7+026 е почистена лявата дига на река Топчийска. В участък от км.7+226 

до км.7+400 е почистена дигата и в двете посоки. Участъкът от км 7+400 до км 10+175 

е в землището на с. Топчии, община Разград. Състояние: почистено от  дървесна и 

храстовидна растителност.                            

 3. Участък с дължина (3100 м) от края на регулацията на с. Побит камък до 

началото на регулацията на с. Топчии. Състояние: обрасло с дървесна и храстовидна 

растителност-поддържа се от Областния управител на Област Разград.  

 4. Участък в края на регулацията на с. Побит камък-има отложени наноси, поради 

което е намалена проводимостта на реката. Подържа се от кмета на община Разград. 

 Река Топчийска в участъка от с. Побит камък до 500 м. под язовирната стената на 

яз. Липник се губи и водата се разлива. Коритото е възстановено като земеделски земи 

на стопани с плановете за земеразделяне на с. Побит камък, с. Дянково, с. Липник и 

фактически корито на реката няма.  

 Областна администрация Разград, въз основа одобрен проект е получила 

разрешение за строеж № РС-1 от 21.01.2020 г. за „Почистване и укрепване на корита и 

брегове на река „Сазлъка“, „Крапинец“ и „Топчийска“, с цел  предотвратяване на риска 

от наводнения“. Изготвена е и финансова обосновка от 05.03.2020 г. Подновено е 

искане за финансиране по проекта до Междуведомствената комисия за подпомагане и 
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възстановяване към Министерски съвет за 2022 г.     

 Обект 3. Кованлъшко дере:   

1. Участък от км 0+320 до км 5+320. Състояние: обрасло с храстовидна и 

дървесна растителност, проводимостта на речното легло се поддържа от Областния 

управител на Област Разград. 

2. Приток на „Кованлъшко дере“, идващ от местността „Папаза” и вливащ се в 

него, пресичайки пътя Разград-Попово, в участък от км. 0+000  до км. 13+174 е обрасло 

с храстовидна и дървесна растителност. Нарушена е проводимостта на речното легло 

поради отлагане на наноси. Има опасност от заливане на пътя при обилни валежи.

 Обект 4. Каловска река:        

 1.Участък от км 0+380 до км 4+030-начало на регулация с. Балкански  

проводимостта на речното легло се поддържа по нареждане на Областния управител на 

Област Разград. Състояние-силно обрасло с храстовидна и дървесна растителност и 

натрупване на кални наноси. 

Обект 5. Осенешко дере: Участък от км 0+380 до 1+200 (начало на регулация с. 

Осенец) - проводимостта на речното легло се поддържа по нареждане на Областния 

управител на Област Разград - състояние - обрасъл с храстовидна растителност. 

Обект 6. Дере Бряката: Участък от 0+000 (заустване в р. Бели Лом) до км 1+100 

(край на регулацията на с. Дряновец), стопанисван от Областния управител. Състояние- 

обрасло с дървесна и храстовидна растителност. 

III. На основание Заповед № РД-22-5/29.03.2021 г. и Заповед № РД-22-14/06.07.2021 г. 

на Областния управител на област Силистра, са проверени 35 язовира разположени на 

територията на общините: Ситово, Главиница, Силистра, Тутракан, Защитни диги 

„Тутракан-Бръшлен“, „Попина-Гарван“ и „Силистра-Айдемир“. 

Обект 1. Защитна дига на река Дунав „Тутракан-Бръшлен“ е с почистени корона и 

откоси и е в добро експлоатационно състояние. 

Обект 2. Защитна дига на река Дунав „Попина-Гарван“ е с обрасли с дървета и храсти 

корона и откоси. Експлоатационното й състояние е  определено като добро. 

Обект 3. Защитна дига на река Дунав „Силистра-Айдемир“ е с почистена корона и 

обрасли с храстовидна растителност откоси. Експлоатационното и състояние е  определено 

като добро. 

          По време на работата на Междуведомствените комисии през 2021 г. в речните легла на 

реките, протичащи през територията на областите Русе, Разград и Силистра не е 

констатирано наличие на строежи на жилищни, вилни сгради и стопански постройки в 

заливаемите тераси на корекциите на реките. Резултатите от дейността на комисията и 

предоставените от нея оценки на водостопанските обекти, както и изводите за цялостното 
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състояние на оперативната защита при наводнение налагат провеждането на непрекъснати 

мерки за подобряване на стопанисването и техническата поддръжка на язовирите и 

наблюдение за състоянието и поведението на реките и отточните дерета в и извън 

урбанизираните територии.    

При огледа на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните 

хидротехнически съоръжения, проводимостта на речните легла и отводнителни системи и 

аварийно планиране на територията на Област Русе, комисията е дала предписания свързани 

с цел „Защита от вредното въздействие на водите“, да се спазват изискванията на чл.46; чл. 

52, т. 3, буква „б“; чл. 58, ал. (1), т. 4; чл.138 в; чл. 139; чл. 140 и чл.142 от Закона за водите, и 

Наредба № 13/2016 г. ПМС 262/07.10.2016 г. (Обн. ДВ. бр.81/14.10.2016 г.). За условията и 

реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и 

съоръженията към тях, както и контрол на техническото им състояние.  

1. Съгласно чл. 138, ал. (4), т. 9 в изпълнение на мерки за поддържане на язовирните 

стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на 

безопасната им експлоатация, компетентен орган е Главна Дирекция „Надзор на язовирните 

стени и съоръженията към тях (ГД НЯСС) към Държавна Дирекция „Метрологичен и 

технически надзор“ (ДАМТН). 

2. Съгласно чл.191, ал. (3) от Закона за водите Областните управители контролират 

техническото състояние на хидротехническите съоръжения-държавна собственост на 

територията на съответната област. 

 

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

РИОСВ – Русе 

 

Замърсяване на водните поречия в региона се наблюдава при заустване на 

непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води от отделни производствени 

единици. През докладвания период се отчитат изпълнения на дадените предписания с оглед 

на намаляване на замърсяването в отпадъчните води. Голяма част от операторите изпълниха 

План-програми, свързани с реконструкции, разширения  и модернизации на наличните 

пречиствателни съоръжения. Две предприятия от хранително-вкусовата дейност изпълниха 

конкретни мерки и достигнаха индивидуалните емисионни ограничения, заложени в 

разрешителните документи.  В процес на реализация са инвестиционни проекти за 

изграждане на нови ЛПСОВ. 
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ІІ.3. ЗЕМИ И ПОЧВИ 

 

1. Обобщена информация за територията на РИОСВ-Русе 

 

Почвата е повърхностния 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 182720,9 ха; 

Трайни насаждения-28828,4 ха; 

Зеленчукови градини-1730,699 ха; 

Лозя-15763,608 ха; 

Ливади-4929,85 ха; 

Необработваема земя-62939,12 ха; 

Горски терени-318725,3 ха. 

Почвените типове са: излужен чернозем-66%, сиви горски почви-60%, чернозем, 

карбонатни-86 %, от посочените по-горе площи. 

Област Разград 

 Земеделската площ възлиза на 1696794,401 дка. представляващи 70,8 % от общата площ:  

Обработваеми земи (ниви, овощни градини, лозя, ливади и др.)-89 %;  

Необработваеми земи (пасища, скатове, дерета, оврази и др.)-11% от земеделските 

територии;  

Горски територии-площ 56-221,793 дка-23,4% от общата площ; 

Води и водни обекти- площ 16924,220 дка-0,7 % от общата площ. 

 Типове почви: черноземни почви -55,9%, сиви горски почви-36,6%, други почвени типове - 

7,5%. 

Област Силистра 

Обработваеми земи-155 708,39 ха; 

Трайни насъждения-7 264,90ха; 
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Пасища, мери-16 361,58 ха; 

Смесено земеползване-930,87 ха; 

Необработваеми площи-10 225, 48ха 

Горски територии-69 930,66 ха; 

Нарушени терени-325,43 ха; 

Голи, ерозирани терени-196,14 ха. 

Площ с друго земеделско предназначение- 976,36 ха. 

 

2. Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди  

Замърсяване 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.   

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. 
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Тежките метали присъстват по естествен път в почвата, но повишеното им 

съдържание се дължи на: 

 Индустрията (цветна и черна металургия, енергетика, химическа промишленост); 

 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 № 9.   

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. 

Периодичността на наблюденията е различна, в зависимост от процесите, протичащи 

в почвата. Изпитванията се извършени от РЛ-Русе към ИАОС, която е акредитирана.  

Пунктовете за пробонабиране, определени от ИАОС през 2021 г. , са следните: 

Първо ниво-широкомащабен мониторинг 

Мониторинг  16/16 – I ниво - 2021 (вземат се само есен) 

243   с. Полско Косово – географски координати:  N 43°25'08.7", E 025°37'29.9" 

262   с. Батишница – географски координати:  N 43°31'49.0", E 025°51'08.2" 

263   с. Тръстеник – географски координати: N  43°40'07.1", E 025°53'25.4" 

280   с. Кацелово – географски координати:  N 43°30'09.7", E 026°02'33.4" 

281   с.  Нисово – географски координати:  N 43°38'37.7", E 026°05'08.8" 

301   с. Смирненски – географски координати:  N 43°45'03.3", E 026°18'36.3" 

303   с. Бръшлен – географски координати:  N 44°00'45.2", E 026°22'45.8" 

356   с. Подайва – географски координати:  N 43°39'52.5", E 026°52'49.1" 
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Мониторинг  – II ниво - 2021 

Засоляване 

 с. Пиперково    N 43°33'06.29"  E 025°36'12.26" (пробовземане - пролет и есен) 

Вкисляване  

с. Свещари    N 43°43'49.00"  E 026°47'19.55" (пробовземане само есен) 

Табл.9 

Русе 

№  

№ на пункта 

 

Населено място 

 

Община 

 

Област 

1 243 Полско Косово Бяла Русе 

2 244 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 

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 
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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 Ламбриново Силистра Силистра 

9 388 Кутловица Алфатар Силистра 

10 389 Богорово Силистра Силистра 

11 403 Добруджанка Кайнарджа Силистра 

 

Засоляване 

 с. Пиперково   N 43°33'06.29"   E 025°36'12.26" (вземат се пролет и есен) 

Вкисляване с. Свещари   N 43°43'49.00"   E 026°47'19.55" (вземат се само есен) 

 

 

работен

и 

М16/16 

Cr 

mg/kg 

Co 

mg/kg 

Ni 

mg/k

g 

Cu 

mg/k

g 

Zn 

mg/kg 

As 

mg/kg 

Cd 

mg/kg 

Pb 

mg/kg 

Hg, 

mg/kg 
 

243   с. Полско 

Косово – 

N 43°25'08.7", 

E 025°37'29.9" 

 

 

2021г. 51,8 11,3 36,9 18,7 64,6 9,12 0,13 16,3 <0,1  

262   с. 

Батишница N 

43°31'49.0", E 

025°51'08.2" 

 

2021г. 67,9 12,5 42,1 22,7 65,3 7,35 0,143 15,9 <0,1  

263   

с.Тръстеник – 

N  43°40'07.1", 

E 025°53'25.4" 

 

2021г. 59,3 10,45 33,8 16,9 59,3 9,41 0,15 13,3   

280   с. 

Кацелово –N 

43°30'09.7", E 

026°02'33.4" 

 

2021г. 60,8 11,2 36,8 16,4 60,2 6,86 0,17 15,7 <0,1  
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работен

и 

М16/16 

Cr 

mg/kg 

Co 

mg/kg 

Ni 

mg/k

g 

Cu 

mg/k

g 

Zn 

mg/kg 

As 

mg/kg 

Cd 

mg/kg 

Pb 

mg/kg 

Hg, 

mg/kg 
 

281   с.  

Нисово – 

N 43°38'37.7", 

E 026°05'08.8" 

 

2021г. 68,3 12,0 40,3 34,3 62,9 7,36 0,15 16,05 <0,1  

301   

с.Смирненски 

N 43°45'03.3", 

E 026°18'36.3" 

 

2021г. 57,6 12,5 38,9 28,1 68,75 9,01 0,133 20,0 <0,1  

303   

с.Бръшлен –N 

44°00'45.2", E 

026°22'45.8" 

 

2021г. 87,3 14,9 67,6 39,9 122,4 6,74 0,37 39,5 <0.1  

356   

с.Подайва –N 

43°39'52.5", E 

026°52'49.1" 

 

2021г 53,3 11,7 37,7 19,5 71,8 9,06 0,16 16,8 <0.1  

 

 

Фиг. 33 Резултати от изпитване на почви по мониторинг 16/16 ААС кобалт 
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Фиг. 34 Резултати от изпитване на почви по мониторинг 16/16 ААС мед – Cu mg/kg 

 

 

Фиг. 35 Резултати от изпитване на почви по мониторинг  16/16 ААС хром  Cr mg/kg 

 

 

Фиг. 36 Резултати от изпитване на почви по мониторинг  16/16 ААС никел -  Ni mg/kg 
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Фиг. 36 Резултати от изпитване на почви по мониторинг  16/16 ААС цинк -  Zn mg/kg 

 

 

 

Фиг. 37 Резултати от изпитване на почви по мониторинг  16/16 ААС арсен -  As mg/kg 
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Фиг. 38 Резултати от изпитване на почви по мониторинг  16/16 ААС олово -  Рb mg/kg 

 

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.). 

 

3. Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост 

Нарушени са тези почви, на които механично са унищожени повърхностните почвени 

хоризонти или цялата почва. Общо нарушените терени на територията на РИОСВ-Русе, 

които се нуждаят от рекултивация-техническа или биологична са 251,609 хектара. 

 На територията на Инспекцията се експлоатират 18 броя кариери, които в момента не 

са изчерпали природните богатства и не подлежат на  рекултивация. 

 

 Табл. 10 Кариери на територията, контролирана от РИОСВ-Русе 

№ Обект- кариера Населено 

място 

Инвеститор Нарушена площ дка 

                                                                                                                                                                                                                                            

1. 

Рудник „Вапцаров” село Басарбово „Скални материали” 

АД- град Русе 

подземен рудник 

2. Рудник „Басарбово- 

Изгорелица” 

село Басарбово „Скални материали” 

АД- град Русе 

подземен рудник 

3. Кариера „Топчии- по 

реката” 

село Топчии „Скални материали” 

АД- град Русе 

100 

4. Кариера „Батин-

канарите” 

село Горно 

Абланово 

„Скални материали” 

АД- град Русе 

10,5 

5. Кариера „Тетово-1” село Тетово „Скални материали” 

АД 

169,5 

6.  Кариера „Есениците- град Ветово „Каолин” АД- село 247,6 
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№ Обект- кариера Населено 

място 

Инвеститор Нарушена площ дка 

VІІІ участък” Сеново 

7. Кариера „Ветово- ІV и 

V участък” 

град Ветово „Каолин” АД- село 

Сеново 

1 136,6 

8. Кариера „Ветово-VІІ 

участък” 

град Ветово „Каолин” АД- село 

Сеново 

349,4 

9. Кариера „Богорово” с. Богорово „Благстрой” ЕООД9 

град- Силистра  

73 

10. Кариера” Поп кралево” с. Поп кралево „Пътно 

строймонтаж”ООД – 

град Силистра 

101,9 

11. Кариера „Ястребна” село Ястребна „Водно строителство” 

АД- град Силистра 

13,7 

12. Кариера „Керамик” град Силистра „Керамик” ООД- град 

Силистра 

60 

13. Кариера „Кубрат” град Кубрат „Пътно строителство” 

АД- град Разград 

22,6 

14. Кариера „Тертер” село Тертер „Тертер” ЕООД- град 

Разград 

22 

15. Кариера „Боаза” град Разград „Тертер” ЕООД- град 

Разград 

144,3 

16. Кариера „Драгомъж” село Драгомъж „Нова кариера” ООД- 

град Исперих 

21,7 

17. Кариера „Христово” село Кривня ЕТ „Стамболийски 

1995- Христо Иванов” 

3,290 

18. Кариера „Камен дол” Село 

Смирненски 

„Стоун Локъл груп” 156,2 

 

4. 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 нсекоми; 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 контролни проверки не са 

констатирани замърсявания с продукти от растителна защита. Земеделските производители 
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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 Област Русе, са преместени на 

Регионалното депо за твърди битови отпадъци-град Русе.   

На територията на Област Разград залежалите растително-защитни препарати са 

събрани в централизирани складове, отговарящи на изскванията за съхранение на опасни 

отпадъци в селата: Езерче, Владимировци, Тръбач, гр. Завет и гр. Разград. Излезлите от 

употреба пестициди са изведени от складовете в с. Езерче, с. Владимировци, с. Крояч, гр. 

Разград , с. Калипетрово и с. Раздел. Предадени са за третиране по Българо-Швейцарската 

програма – „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други 

препарати за раситтелна защита с изтекъл срок на годност”.
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Табл. 11. Складове  за съхраняване на ОТПАДЪЦИ от препарати за  растителна защита (ПРЗ) - централизирани 

№ Местоположение на складовете Състояние на складовете Количество на ПРЗ в кг (литър) 

 Населе-но 

място 

Община Собстве-ник охраняеми/ 

неохраняе-

ми 

добро/ лошо ликвидирани/ преместени 

през текущата година 

С известен 

произход 

С неизвестен  

произход 

Кг./л. 

Общо 

количество 

кг (литър) 

  

 

ЦЕНТРАЛНИ ОБЩИНСКИ СКЛАДОВЕ ЗА 

ЗАЛЕЖАЛИ ПРЗ 

  в Б-Б  кубове в 

централизирани 

складове 

   

   брой Колич. 

РЗП 

брой колич

ества 

ПРЗ 

твърди течни твър

ди 

течни  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

Владимировци Самуил общинска охраняем 

добро - Х   0 0 1618

8 0 

0 

16188 

2. 

Тръбач Лозница общинска охраняем 

добро - Х   0 0 1426

9 24512 

0 

38781 

3. Завет Завет общинска охраняем добро -    0 0 8070 9840 0 17910 

4. 

Езерче Цар Калоян общинска неохраняем 

добро - Х   0 0 1227

6 3611 

0 

15887 

5. 

Разград 

ЕТ „Буран- 

Иван 

Стойчев“ частна неохраняем  

добро - Х   0 0 

7686 13300 

0 

20986 

6. Раздел Дулово общинска неохраняем добро -    0 0 8360 2320 0 10680 

                

 Област Разград             

1 Просторно Разград частна неохраняем      0   0  0 

2 Балкански Разград частна неохраняем      4500   8500  13000 

4 Дряновец Разград частна неохраняем      100 333 200 930  1563 

5 Владимировци Самуил   неохраняем      3000   700  3700 

 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 
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Табл. 12. Б-Б кубове (както и подобни стоманобетонни) и количествата на отпадъците от ПРЗ (налични на територията на РИОСВ до текущата година) 

ББ кубове- 2021 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 

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     

 

8 Звенемир Главиница общинска неохраняем        120 0  120 

9 Главиница Главиница кооперативна неохраняем        1200 0  1200 

10 Суходол Главиница общинска неохраняем        150 60  210 

11 Подлес Главиница кооперативна неохраняем        80 240  320 

12 Калипетрово Силистра частна неохраняем 

       3500

0 15000 

 

50000 

13 Ветрен Силистра неизяснена неохраняем        1000 0  1000 

14 Бабук Силистра кооперативна неохраняем        300 30  330 

15 Брадвари Силистра частна неохраняем        1500 0  1500 

16 Смилец Силистра кооперативна неохраняем        1860 0  1860 

17 Богорово Силистра частна неохраняем        100 100  200 

18 Нова Черна Тутракан частна неохраняем        3000 0  3000 

                



5. 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.  

6. Ерозия на почвите 

 Ерозията е най-широко разпространен 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.  

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 земеустрройствени, 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. 13 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)  

 

 

http://www.fao.org/docrep/t1765e/t1765e0e.htm
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Табл. 14 Област Русе 

 Степен (код)  Територия (ha) % от територията Ср. годишна интензивност 

на водоплощната ерозия 

(t/ha/yr) 

Почвени загуби (t/y) 

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. 39  Действителен риск от водоплощна ерозия на територията на област Русе  

Табл. 15 Област Разград  

Степен 

(код) 

Територия 

(ha) 

% от 

територията 

Ср. годишна интензивност на 

водоплощната ерозия (t/ha/yr) 

Почвени 

загуби (t/y) 

0 15756 7 0.0 0 

      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 

Total  241150 100 12.2 58938 
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Фиг. 40 Действителен риск от водоплощна ерозия на територията на област Разград  

 

Табл. 16 Област Силистра 

Степен (код) Територия 

(ha) 

% 

от територията 

Ср. годишна 

интензивност на 

водоплощната 

ерозия (t/ha/yr) 

Почвени 

загуби (t/y) 

0 19058 7 0.0 0 

1 65214 23 0.6 2436 

2 126514 45 9.1 98180 

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 
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Фиг. 41 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. 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  

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. 17 Оценка на риска от ветрова ерозия 

Степен на риск от ветрова 

ерозия 

Интензитет (t/ha/y) 

Без риск 0.0 

Слаб 1.01 - 2.0 

Слаб до умерен 1.01 - 2.0 
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Степен на риск от ветрова 

ерозия 

Интензитет (t/ha/y) 

Умерен 2.01 - 10.0 

Умерен до висок 10.01 - 20.0 

Висок 20.01 - 50.0 

Много висок > 50.01 

  

За периода 2017-2021 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.  

Фиг. 42 Действителен риск от ветрова ерозия на територията на област Русе 
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Фиг. 43 Област Силистра 

Фиг. 44  Действителен риск от ветрова ерозия на територията на област Разград 

7. 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, са 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.).  

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 
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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. 

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 година. Като изходна база данни 

служат морфологичните и физикохимичните резултати от профил 7. 

 Табл. 18  

Хоризонт 
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 
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Хоризонт 
> 1 1 - 0.25 0.25 - 0.05 0.05 - 0.01 0.01 - 0.005 0.005 - 0.0001 < 0.001 < 0.01 

 [mm] 

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 

 

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 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 най-съществена 

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 Т-

сорбционен капацитет). 

На територията на РИОСВ-Русе няма засолени и вкислени почви. 

 

8. Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност 

(строителни, битови, промишлени и селскостопански отпадъци) 

 

 Отпадакът 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 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. 
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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. Монтирана е Инсталция за 

раздробяване и сепариране по фракции на строителните отпадъци. 

Нерешени проблеми на територията на РИОСВ-Русе 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 2021 г. са закрити следните общински депа: 

 „Сметище гр. Ветово – местност Календжи кору“ с местонахождение: ПИ № 000493 

землището на гр. Ветово, община Ветово, област Русе, местност „Календжи кору“ 

(„Зад гробището“); 

 „Сметище гр. Ветово – местност Параджика“ с местонахождение: ПИ № 000327 в 

землището на гр. Ветово, община Ветово, област Русе, местност 

„Параджика“(„Язовира“); 

 „Общинско депо Цар Калоян“ с местонахождение: гр. Цар Калоян, община Цар 

Калоян, област Разград, ПИ с идентификатор № 77308.80.1 (номер по предходен план 

080001) от Скица на поземлен имот № 15-257042-25.04.2018 г.; 

 „Общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе”  с 

местонахождение: гр. Русе, община Русе, област Русе, местност „Под ормана“ 

(„Свирчовица“), поземлени имоти с идентификатори № 63427.59.23; № 63427.59.25; 

№ 63427.59.26; № 63427.147.259 и № 63427.147.260, по Кадастрална карта на град 

Русе. 

През 2021 г. е приключена техническата рекултивация на депо за твърди битови 

отпадъци на територията на град Две могили, Община Две могили.  Извършени са проверки 

по изпълнение на разработените проекти за мониторинг на рекултивираните общински депа 

на територията контролирана от РИОСВ-Русе, съгласно изискванията на Наредба № 

6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ., бр. 13/2013 г., изм. и 

доп. Дв. бр. 80/2017 г.) в градовете Русе, Разград, Силистра, Борово, Kaйнарджа, Исперих, 

Сливо поле, Айдемир, Калипетрово  и Алфатар. Изпълняват се дейностите, заложени в 

проектите за мониторинг. 
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9. Кратка обобщена оценка за състоянието на почвите на територията на 

РИОСВ-Русе. 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 наторяване с течни, твърди 

торови маси и изкуствени торове при спазване на правилата за добри земеделски практики. 

През 2021 г. са определении точни координати на местоположението на  складовете за 

забранени и с изтекъл срок на годност продукти за растителна защита.  Предприемат се 

мерки за екологосъобразно управление на тези препарати, свързани с ограничаване на 

съществуващи и предотвратяване на бъдещи замърсявания с цел ограничаване на 

отрицателното въздействие на складовете и съдържащите се в тях опасни химични вещества 

върху качеството на околната среда и човешкото здраве. ИАОС поддържа пълен регистър на 

местата със забранени и с изтекъл 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 

 

1. 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 територията на страната е 1026. От тях 43 се намират 

в териториалния обхват на РИОСВ-Русе и са с обща площ 15 831,52 ха, разпределени, както 

следва: резерват „Бели Лом“, поддържан резерват „Сребърна“, природен парк „Русенски 

Лом“, 31 защитени местности и 9 природни забележителности. 

За пет от тях: ПР „Сребърна“, ПП „Русенски Лом“, ЗМ „Калимок-Бръшлен“, Р „Бели 

Лом“ и ЗМ „Ломия“ има утвърдени и влезли в сила Планове за управление, които са основни 

документи, определящи конкретните режими и дейности.  

Защитените територии са обявени с цел опазване на ценни екосистеми, 

биоразнообразието като цялост или отделни растителни и животински видове. В обхвата на 
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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 2004-2021 г. броят на защитените територии от 34 се е увеличил 

на 43. 

Табл. 45 Защитени територии в териториалния обхват на РИОСВ-Русе 

№ 

по 

ред 

Наименование Категория 
Собственост и 

стопанисване 

Територия 

/хектари/ 

Попада в 

териториалния 

обхват на 

следните 

общини 

План за 

управление 

1 „Сребърна“ 
Поддържан 

резерват 

изключителна 

държавна 

собственост 

892.05 ха Силистра Да 

2 „Бели лом“ Резерват 

изключителна 

държавна 

собственост 

775.54 ха 
Ветово 

Цар Калоян 
Да 

3 „Русенски Лом“ 
Природен 

парк 

държавна, 

общинска и 

частна 

собственост 

3408.0 ха Иваново Ветово Да 

4 

„Естествено 

находище на 

обикновен 

сладник“ 

Защитена 

местност 

общинска 

собственост 
0.29 ха Ценово Не 

5 „Гарвански блата“ 
Защитена 

местност 

общинска 

собственост 
280 ха Ситово Не 

6 „Сая Кулак“ 
Защитена 

местност 
ДГС Тутракан 1.8 ха Тутракан Не 

7 
„Вековна церова 

гора“ 

Защитена 

местност 

общинска 

собственост 
0.87 ха Иваново Не 

8 
„Находище на 

турска леска“ 

Защитена 

местност 

ДГС „Сеслав“ – 

Кубрат 
5.77 ха Кубрат Не 

9 „Юперска кория“ 
Защитена 

местност 

ДГС „Сеслав“ – 

Кубрат 
23.03 ха Кубрат Не 

10 „Мющерека“ 
Защитена 

местност 

ДГС „Сеслав“ – 

Кубрат 
4.99 ха Кубрат Не 

11 „Божурите“ 
Защитена 

местност 

общинска 

собственост 
3.16 ха Исперих Не 

12 
„Находище на 

червен божур“ 

Защитена 

местност 

ДГС „Сеслав“ – 

Кубрат 
4.67 ха Исперих Не 

13 
„Колчаковската 

кория“ 

Защитена 

местност 

общинска и 

частна 

собственост 

25.54 ха Самуил Не 

14 
„Вековна дъбова 

гора“ 

Защитена 

местност 
ДГС Разград 10.54 ха Лозница Не 

15 

„Находище на 

пролетно 

ботурче“ 

Защитена 

местност 
ДГС Разград 61.93 ха Разград Не 

16 „Естествено Защитена общинска 3.51 ха Бяла Не 
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№ 

по 

ред 

Наименование Категория 
Собственост и 

стопанисване 

Територия 

/хектари/ 

Попада в 

териториалния 

обхват на 

следните 

общини 

План за 

управление 

находище на 

кримска какула“ 

местност собственост 

17 
„Комплекс Алеко 

- Телика“ 

Защитена 

местност 
ДЛС Дунав 206 ха 

Русе    Сливо 

поле 
Не 

18 
„Малък 

Канагьол“ 

Защитена 

местност 
ДГС Силистра 369.96 ха 

Силистра 

Кайнарджа 

Алфатар 

Не 

19 „Паметника“ 
Защитена 

местност 
ДГС Силистра 33.8 ха Силистра Не 

20 
„Блатото край с. 

М. Преславец“ 

Защитена 

местност 

община 

Главиница и ДГС 

Тутракан 

154.94 ха Главиница Не 

21 
„Калимок - 

Бръшлен“ 

Защитена 

местност 

общинска, 

държавна и 

частна 

собственост 

5952.34 ха 
Сливо поле 

Тутракан 
Да 

22 „Рибарниците“ 
Защитена 

местност 

държавна и 

общинска 

собственост 

51.19 ха 
Ветово 

Цар Калоян 
Не 

23 
„Остров 

Пожарево“ 

Защитена 

местност 
ДГС Тутракан 71 ха Тутракан Не 

24 „Каракуз“ 
Защитена 

местност 
ДЛС Каракуз 74.07 ха Алфатар Не 

25 „Горната кория“ 
Защитена 

местност 
ДГС Силистра 7.09 ха Ситово Не 

26 „Меджид табия“ 
Защитена 

местност 

ДГС Силистра и 

община 

Силистра 

17.2 ха Силистра Не 

27 „Дойчов остров“ 
Защитена 

местност 
ДЛС Дунав 16.05 ха Борово Не 

28 „Ломия“ 
Защитена 

местност 

ДЛС Дунав и 

ДГС Сеслав 
277.51 ха 

Ветово 

Цар Калоян 
Да 

29 „Пеликаните“ 
Защитена 

местност 

държавна, частна 

и общинска 

собственост 

420.01 ха Силистра Да 

30 „Суха река“ 
Защитена 

местност 

ДГС Силистра и 

община 

Кайнарджа 

2307.92 ха Кайнарджа Не 

31 

„Находище на 

пролетно 

ботурче- 

Бреница“ 

Защитена 

местност 
ДГС Тутракан 3.19 ха Тутракан Не 

32 

„Находище на 

уехтрицова урока- 

с. Острица“ 

Защитена 

местност 

Община Две 

могили 
36.58 ха Две могили Не 

33 

„Находище на 

българска 

гърлица- с. 

Караманово“ 

Защитена 

местност 

Частна 

собственост 
1.61 ха Ценово Не 

34 „Острата канара“ 

Природна 

забележителн

ост 

общинска 

собственост 
2.65 ха Ситово Не 

35 

„Скално 

образувание 

Вратата“ 

Природна 

забележителн

ост 

ДГС Силистра 2.4 ха Кайнарджа Не 

36 „Скално Природна ДГС Силистра 8.13 ха Кайнарджа Не 
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№ 

по 

ред 

Наименование Категория 
Собственост и 

стопанисване 

Територия 

/хектари/ 

Попада в 

териториалния 

обхват на 

следните 

общини 

План за 

управление 

образувание 

Пещерата“ 

забележителн

ост 

37 
„Пещера Орлова 

чука“ 

Природна 

забележителн

ост 

общинска, 

държавна, частна 

собственост 

82.23 ха 
Две могили 

Иваново 
Не 

38 „Острата скала“ 

Природна 

забележителн

ост 

ДГС „Сеслав“ – 

Кубрат и ДГС 

Разград 

35.69 ха Ветово Не 

39 „Декилиташ“ 

Природна 

забележителн

ост 

Държавна 

собственост, 

„Напоителни 

системи“, клон 

Русе 

1.75 ха Иваново Не 

40 „Мамула“ 

Природна 

забележителн

ост 

общинска 

собственост 
0.89 ха Ветово Не 

41 „Топчийско дере“ 

Природна 

забележителн

ост 

държавна и 

общинска 

собственост 

72 ха Разград Кубрат Не 

42 „Големият Юг“ 

Природна 

забележителн

ост 

ДГС Разград 62.77 ха Разград Не 

43 „Стълпище“ 
Защитена 

местност 
 37.83 ха Иваново Не 

 

 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 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 той 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 
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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 е гнездовата колония на Световно 

застрашения вид къдроглав пеликан (Pelecanus crispus). 

През 2021 г. продължи изпълнението на дейности по проект „Управление на 

сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени 

водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна“. В периода септември-октомври е 

изградена дървена ограда около традиционната колония на къдроглавите пеликани в 

северната част на централното водно огледало. Оградата се състои от две секции-съответно 

около северната и югоизточната част на гнездилището, и е с обща дължина 240 м. 

Височината й е два метра. Очаква се да възпрепятства проникването на енотовидни кучета и 

други хищни бозайници в гнездовата колония. 

С цел осигуряване на безопасно гнездене на птиците бяха изработени и три плаващи 

гнездови платформи. На едната от тях е монтирана надстройка, която може да се демонтира 

от плаващата основа и да се монтира върху тръстикова основа при необходимост. Две от 

платформите бяха сглобени, покрити с тръстика и закотвени в централното водно огледало в 

близост до традиционното гнездилище. 

През м. декември е извършено второто поредно зарибяване на езерото със 

зарибителен материал от вида див шаран (Cyprinus carpio L.) по дейност 4 „Проучване на 

хранителната база на голям воден бик и извършване на дейности по зарибяване на езерото 

„Сребърна“. Предстоят още две зарибявания съответно през 2022 г. и 2023 г.  

Гнездовият сезон на къдроглавите пеликани започна нормално, като птиците 

построиха гнездата си на традиционното място в северната част на централното водно 
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огледало. Първите двойки пристигнаха за гнездене през м. февруари, а мътенето започна 

през март. В средата на месеца обаче гнездовата колония отново е нападната от три 

екземпляра енотовидно куче (Nyctereutes procionoides), които изядоха яйцата на наземно 

гнездящите птици, убиха и изядоха една възрастна птица и прогониха останалите. В 

колонията останаха само птиците, които са направили гнездата си върху дървените наколни 

платформи. Тях хищниците не можаха да достигнат, поради което птиците успяха да 

приключат успешно гнездовия процес, като излюпиха малки и същите израстнаха. 

Прогонените птици бързо изградиха нови гнезда в източната част на езерото върху 

плаващи тръстики. Движението и сблъсъците на тръстиковите острови обаче доведоха до 

наводняване на изградените гнезда, поради което пеликаните отново си построиха гнезда на 

трето място, в югоизточната част на резервата. Това гнездилище по-късно също беше 

изоставено по неизяснени причини и гнездовият процес за тези птици е компрометиран. 

Гнездовият успех на вида за сезона не надхвърли 10-15 млади екземпляра. 

След поставен живоуловен капан, на 15.03.2021 г. е  уловен единият екземпляр 

енотовидно куче. Екземплярът, поради обстоятелството, че е от инвазивен чужд вид, е 

предаден за отглеждане в зоологическата градина в гр. Ловеч. 

През изминалата 2021 г., през м. февруари са регистрирани подходящи водни стоежи, които 

позволиха  навлизането на води от реката в езерото до нива от 270 см, измерени при линеала 

на южния шлюз. Високите нива се задържаха около 10 дни. 

Продължават нарушенията на режима на дейности от бракониери, извършващи 

незаконен риболов с мрежи, като нарушителите са станали по-предпазливи. Иззети са 

няколко броя мрежени уреди, но нарушителите не са задържани. 

 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 
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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 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. 

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 те заемат 10 464,39 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), уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S. 

Stoyanov) и вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.). 

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 които 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 4.99 ха държавен 

горски фонд, през последната година е запазило обичайната плътност на популацията. 

Същата през 2021 г. варира в рамките на 25-30 екземпляра, разпръснати на групи, предимно 

в осветените петна на гората. Срещат се и единични растения в сенчестите места от 

находището. В това находище присъстват необходимите фактори за развитие на ценния 

растителен вид -съобщества от дъбова дървесна растителност, играещи ролята на естествена 
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преграда, предпазваща екземплярите от екстремни атмосферни условия. Освен това се 

наблюдават и слънчеви участъци, част от горското местообитание, допълнително 

допринасящи за доброто развитие на растителния вид, обект на опазване в защитената 

територия.  

В другото находище на червен божур (защитена местност „Находище на червен 

божур“ в землището на с. Печеница, община Исперих, област Разград, с площ 4.67 ха 

държавен горски фонд), поради наличие на по-значителен подлес и други дървесни видове, 

плътността му е ниска и екземплярите се срещат поединично (3-8 екз.), а не на групи. Тези 

условия не представляват голяма пречка за развитието на божура, така той успява да запази 

своето място в това горско местообитание. 

Следващото находище на червен божур се намира в землището на с. Подайва, община 

Исперих, област Разград. То е обявено за защитена местност с наименованието „Божурите“ с 

площ от 3,16 ха поземлен фонд. И в това находище условията се различават от нормата – 

екземплярите са разположени на обширна поляна, изпъстрена с единични групи дървета 

(цер, келяв габър, джанка, бряст и летен дъб) и храстови съобщества (глог, шипка, трънка). 

Божурът се е ситуирал предимно в периферията на групичките от ниски храсти. Тук няма 

плътен горския масив, типичен за предишните две защитени местности. Поради тази 

причина плътността на вида е ниска и екземплярите се срещат поединично (4-5 екз., растящи 

на отделни стръкове). И в това находище растителният вид си е намерил „мястото“, защото 

популацията му е устойчива. 

Последното находище на червен божур на територията на РИОСВ-Русе е защитена 

местност „Горната кория“, намираща се в землището на с. Добротица, община Ситово, 

област Силистра, с площ от 7,09 ха държавен горски фонд. Тенденцията през последните 

години е божурът да не се чувства добре в това находище. Предпоставка за това е бурното 

развитие на горския подлес и пълното засенчване (поради липсата на горскостопански 

мероприятия). При направената проверка през 2021 г. се констатира следното: в западната 

част на находището през 2018 г. е извършена отгледна сеч – пробирка с интензивност 15%, 

съгласно предвижданията на ГСП от 2011 г. Това е довело до осветляване на терена и 

подобряване на условията за защитения вид, вследствие на което се наблюдават растения във 

фаза цъфтеж и образуване на плодове. При източната част на находището не е извеждана 

никаква сеч или почистване на подлеса. Развитието на горско-дървесната растителност е 

интензивно и срещащите се тук божури са без развити цветове или плодове. Засенчването не 

позволява на растенията да формират цветове, което пречи на размножаването на вида.  

На територията на РИОСВ-Русе се намира единственото за страната находище на 

защитения растителен вид кримска какула (Salvia scabiosifolia) в землището на село Полско 
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Косово, община Бяла, област Русе. През 2021 г. по време на ежегодния мониторинг на 

находищата на редки растителни видове, провеждан от РИОСВ-Русе се констатира високо 

проективно покритие. По каменистите склонове на находището се срещат единични 

екземпляри от вида във фаза непосредствено след цъфтеж. Находището се намира в 

труднодостъпен район, предпазващ находището от стопански дейности и човешко 

присъствие. Това условие допринася за минимизиране на евентуални заплахи от 

компрометиране на находището. 

Ежегоден мониторинг се провежда и на растителния вид пролетно ботурче (пролетна 

циклама, Cyclamen coum). В обхвата на РИОСВ-Русе две от находищата са 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 30-35 екземпляра за квадратен метър с 

проективно покритие от порядъка на 80% –-85%.  Растителният вид плътно покрива 

поляните между дърветата, заедно със синчеца и кокичето. В тази гора не се провеждат 

горскостопански дейности, което обуславя развитието на дървостоя и цикламата. 

Територията притежава характерния за местообитанието микроклимат, осигуряващ 

засенчване и наличие на по-хладен въздух под короните на дърветата, непрекъснат поток от 

мъртви листа, нужни за наторяването и обогатяването на почвата и действащи като одеало за 

растенията през зимните месеци.  

Със Заповед № РД-170/17.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите е 

обявено за защитена територия второто находище на пролетната циклама, наиращо се в 

горски масив в землището на с. Бреница, община Тутракан. И то е в добро биологично 

състояние. Но се характеризира с по-ниско проективното покритие на вида-50%-60%. Тук 

също са налице благоприятни фактори за развитието на вида-отсъствие на горскостопански 

дейности, засенчване и по-хладен микроклимат. Територията е трудно достъпна, което 

предпазва от евентуални човешки посегателства растителният вид.  

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 
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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.със средства на Глобалният 

екологичен фонд (ГЕФ) са изпълнени дейности по проекта „Възстановяване на влажните 

зони и намаляване на замърсяването“. През 2021 г. не е постъпвала информация за 

възникнали пожари в защитената територия.  

 

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: 

 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.  

Към 2021 г. за териториалния обхват на РИОСВ-Русе всички ЗЗ имат заповеди за 

обявяване и визирани в тях режими и норми. На територията на РИОСВ-Русе се намират 

следните защитени зони: 

 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;  

                                                                                            

  Табл. 19 Списък на ЗЗ по Директивата за местообитанията 

 

Код 

 

Наименование 
Обща площ в 

ха 

Общини на територията 

на РИОСВ-Русе 
Забележка 

BG0000169 
„Лудогорие-

Сребърна“ 
5223,8 

Силистра, Алфатар 

Ситово 
 

BG0000171 „Лудогорие-Боблата“ 4838,03 
Завет, Кубрат 

Главиница,Тутракан 
 

BG0000173 „Островче“ 6749,19 Разград, Лозница 
Попада и в област 

Търговище 

BG0000180 „Боблата“ 3216,87 Тутракан   

BG0000231 „Беленска гора“ 7312,21 Бяла 
Попада и в област В. 

Търново 
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 за опазване на дивите птици;  

Табл. 20 Списък на ЗЗ по Директивата за опазване на дивите птици  

Код Наименование Обща площ в ха 

Общини на 

територията на 

РИОСВ-Русе 

Забележка 

BG0002024 „Рибарници Мечка“ 2582,34 Иваново, Борово  

BG0002025 „Ломовете“ 33541,22 

Русе, Ветово 

Иваново 

Две могили 

Разград 

Цар Калоян 

Попада и на 

територията на 

област Търговище 

BG0002030 „Комплекс Калимок“ 9429,22 
Тутракан 

Сливо поле 

 

BG0002031 „Стената“ 79,73 Тутракан  

BG0000237 „Остров Пожарево“ 975,79 Тутракан  

BG0002039 „Хърсовска река“ 35428,63 

Силистра 

Кайнарджа 

Дулово, 

Алфатар 

Попада и на 

територията на 

област Добрич 

BG0000241 „Сребърна“ 1448,22 Силистра  

BG0002048 „Суха река“ 25437,79 
Кайнарджа 

 

Попада и на 

територията на 

област Добрич 

BG0000233 „Студена река“ 5299,36 Ценово 
Попада и в област В. 

Търново 

BG0000530 „Пожарево-Гарван“ 6304,92 
Главиница,Ситово 

Тутракан, Силистра 
 

BG0000605 „Божкова дупка“ 1,6 Ветово  

BG0000610 „Река Янтра“ 13899,88 
Борово,Бяла 

Ценово 

Попада и в областите В. 

Търново и Габрово 

BG0000107 „Суха река“ 62528,73 Кайнарджа 
Попада и в областите 

Варна и Добрич 

BG0000168 „Лудогорие“ 59447,46 

Алфатар,Главиница 

Ситово, Силистра 

Дулово, Кубрат 

Завет, Исперих 

Разград, Самуил 

Ветово, Русе 

Сливо поле 

 

BG0000232 „Батин“ 2654,77 
Борово 

Иваново 
 

BG0000241 „Сребърна“ 1448,22 Силистра  

BG0000377 „Калимок-Бръшлен“ 7550,18 Сливо поле, Тутракан  

BG0000529 „Мартен-Ряхово“ 1172,74 Русе, Сливо поле  

BG0000534 „Остров Чайка“ 504,17 Силистра  

BG0000608 „Ломовете“ 32488,93 

Разград 

Цар Калоян 

Ветово, Две могили 

Иваново, Русе 

Попада и в област 

Търговище 

BG0000106 „Хърсовска река“ 36756,7 
Силистра, Алфатар 

Кайнарджа, Дулово 

Попада и в областите 

Добрич и Шумен 
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Код Наименование Обща площ в ха 

Общини на 

територията на 

РИОСВ-Русе 

Забележка 

BG0002062 „Лудогорие“ 91389,06 

Самуил, Разград 

Завет, Кубрат 

Исперих 

Ветово 

Сливо поле 

Русе 

Тутракан 

Главиница 

Алфатар 

Силистра 

Дулово Ситово 

 

BG0002064 „Гарванско блато“ 324,27 Ситово  

BG0002065 
„Блато Малък 

Преславец“ 
372,22 Главиница 

 

 

2. Биологичното разнообразие  

В териториалния обхват на инспекцията попадат 63 бр. вековни дървета, като най-

многобройна е групата на летните дъбове – общо 34 бр. 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. 

 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 2021 г. щетите от насекомни вредители по иглолистните видове са в рамките на 

над 61% силно засегнати територии, като нападнатите площи възлизат на 180.90 дка. 

Резултатите по параметър болести по иглолистните видове са следните: слабо засегнати до 

25% са нападнати площи в размер на 27 дка; силно засегнати над 61% са нападнати площи в 

размер на 3 дка. Щетите от насекомни вредители по широколистни видове са в рамките на 

25% слабо засегнати територии, като нападнатите площи са 560 дка. Повредите от снеголоми 

и снеговали за иглолистни дървета за 2021 г. са следните: слабо засегнати до 25% са 

територии в размер на 12 дка, средно засегнати от 26% до 60% – 46 дка нападнати площи. 

Ветроломи по широколистните дървета са: слабо засегнати до 25% са територии с площ от 

44 дка.  

Броят на възникналите пожари през 2021 г. за района на РДГ-Русе е 3 броя: в 

териториалния обхват на ДГС „Силистра“ засегнатата територия е 148 дка; в териториалния 

обхват на ДЛС „Каракуз“  засегнатата територия е 20 дка; в териториалния обхват на ДГС 

„Разград“ засегнатата територия е 7 дка. Всички пожари са възникнали от човешка 

небрежност.   

 На територията на държавния горски фонд, в обхвата на РИОСВ-Русе, 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 и елен лопатар. През 2021 г., отстреляният дивеч е както следва: благороден елен – 38 

екз., елен лопатар – 1 екз., сръндак – 52 екз. и зубър – 2 екз. 

Ежегодно през пролетно-летните месеци активността на гражданите по отношение 

спасяването на бедстващи животински видове се активизира. Броят на проверките през 2021 

г. е 56, като броя на екземплярите е 74. От тях намерените мъртви екземпляри (предадени на 

Регионален исторически музей „Русе“ за препариране) са както следва: един екземпляр от 

вида обикновен мишелов (Buteo buteo), един екземпляр от вида малко кафяво прилепче 

(Pipistrellus pygmaeus), два екземпляра от вида домашна кукумявка (Athene noctua), един 
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екземпляр от вида таралеж (Erinaceus concolor), два екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia 

ciconia), един екземпляр от вида голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), един екземпляр 

от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), един екземпляр от вида зелен пчелояд 

(Merops persicus), един екземпляр от вида полски блатар (Circus cyaneus) и един екземпляр от 

вида папуняк (Upupa epops). 

При бедстващите животни предприетите своевременни мерки се изразяват в тяхното 

изпращане за лечение и доотглеждане в Центъра за размножаване и рехабилитация на редки 

видове на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. За 2021 г. там са настанени 62 броя 

екземпляри от следните видове: малък ястреб (Accipiter nisus) 2 броя, обикновен мишелов 

(Buteo buteo) 2 броя, кафявоглава потапница (Aythya ferina) 1 брой, ням лебед (Cygnus olor) 2 

броя, черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 1 брой, домашна кукумявка (Athene noctua) 12 

броя, бял щъркел (Ciconia ciconia) 16 броя, горска ушата сова (Аsio otus) 5 броя, черен 

бързолет (Apus apus) 6 броя, таралеж (Erinaceus concolor) 4 броя, малък пъстър кълвач 

(Dendrocopos minor) 1 брой, чухал (Otus scops) 1 брой, щиглец (Carduelis carduelis) 1 брой, 

зеленика (Carduelis chloris) 1 брой, малък воден бик (Ixobryhus minutus) 1 брой, зелен 

пчелояд (Merops persicus) 1 брой, осояд (Pernis apivorus) 1 брой, голям ястреб (Accipiter 

gentilis) 2 броя, белоглав лешояд (Gyps fulvus) 1 брой, голям пъстър кълвач (Dendrocopos 

major) 1 брой. 

CITES е „Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата 

фауна и флора“ – междуправителствено международно споразумение, което влиза в сила 

през 1975 г. Целта му е да гарантира, че нито един вид от дивата флора и фауна няма да се 

превърне или да остане обект на неустойчива експлоатация в резултат на международната 

търговия. Към днешна дата CITES осигурява различна степен на защита на повече от 30 000 

вида животни и растения, независимо дали се търгуват като живи или мъртви, части или 

производни. Държавите-членки действат заедно, като регулират търговията на видове, 

включени в едно от трите приложения към CITES. Това се случва чрез въвеждането на 

регистрационен и уведомителен режим в нашата страна. Благодарение на това ежегодно 
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РИОСВ-Русе издава десетки регистрационни карти на екземпляри, които попадат под 

юрисдикцията на Конвенцията. През 2021 г. са издадени 92 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. 

Друг вид регистрационен режим се извършва на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за 

защита на животните, издадена от РИОСВ-Русе. Подлежащи на регистрация са всички 

екземпляри от видове диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за 

отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно 

стопанисване на дивеч. През 2021 г. инспекцията е издала 4 броя регистрационни карти.  

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива, организирана от 

Международното бюро за изследване на водолюбивите птици към която България се 

присъединява през 1967 г., но систематичното и ежегодно преброяване започва да се 

осъществява от 1977 г. Мониторингът се организира от Българското дружество за защита на 

птиците (БДЗП). Системата за мониторинг се провежда ежегодно по едно и също време- 

началото на януари и по-точно-почивните дни от втората седмица на месеца. Преброяването 

се осъществява в обхвата на основните места за зимуващите птици по Дунавското и 

Черноморското крайбрежие и повечето водоеми във вътрешността на страната -общо около 

200. 

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици в България е част от общото 

международно преброяване в цяла Западна Палеарктика (Европа, Близкия Изток и Северна 

Африка), което се провежда през януари, координирано от Wetlands International. Основните 

цели на преброяването са: да се установят числеността, видовия състав и местата на 

струпване на зимуващите водолюбиви птици; да се проследят промените в числеността и 

разпространението на зимуващите водолюбиви птици; да се следи за състоянието на 

влажните зони, в които се срещат водолюбиви видове птици; да се установят заплахите за 

птиците и местата на зимуване, както и тенденциите им през годините; да се анализират 

събраните данни, за да се определят приоритетните дейности за опазване на видовете и 

местата на зимуване, както и насоки за устойчиво ползване на ресурсните видове. 

По време на 2021 г. са наблюдавани следните видове и брой екземпляри: голям 

корморан (Phalacrocorax carbo) – 65 екз., червеногуш гмуркач (Gavia stellata) – 1 екз., малък 

гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 2 екз., голям гмурец (Podiceps cristatus) – 1 екз., речна чайка 
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(Larus ridibundus) – 70 екз., жълтокрака чайка (Larus michahellis) – 139 екз., зеленоглава 

патица (Anas platyrhynchos) – 103 екз., посевна врана (Corvus frugilegus) – 50 екз., сива врана 

(Corvus cornix) – 159 екз.,  елшова скатия (Carduelis spinus) – 20 екз., орехче (Troglodytes 

troglodytes) – 2 екз., обикновена чинка (Fringilla coelebs) – 95 екз., планинска чинка (Fringilla 

montifringilla) – 15 екз., голям синигер (Parus major) – 10 екз., полско врабче (Passer 

montanus) – 10 екз., дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus) – 5 екз., тръстикова овесарка 

(Emberiza schoeniclus) – 10 екз., червенушка (Pyrrhula pyrrhula) – 7 екз., обикновен мишелов 

(Buteo buteo) – 6 екз., малък ястреб (Accipiter nisus) – 1 екз., и зелен кълвач (Picus viridis) – 1 

екз. 

Някои видове животни като градинският (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix 

lucorum) се ползват с режим на ограничено ползване от природата, съгласно ЗБР. През 

последните години се наблюдава тенденция към намаляване на интереса от лицата 

занимаващи се с търговия на градински и лозов охлюв. През 2021 г. са подадени 8 заявления 

за регистрация на пунктове, но дефакто са работили 4 пункта. Като собствениците им 

изтъкват като причини за ниската активност лоши метеорологични условия и липса на 

работна ръка (събирачи на охлюви). 

В България билкосъбирането е един от основните поминъци за голяма част от 

населението на някои райони, както и източник на доходи. Този факт до голяма степен през 

последните години започва бавно да се изменя. Голяма част от пунктовете затварят заради 

липса на квалифицирана работна ръка. В бранша оцеляват големите собственици, които 

успяват да запазят работниците си, както и да вложат достатъчно средства за модернизация 

на пунктовете. Част от тях изнасят стоката си в чужбина, където търсенето на 

висококачествени български билки е голямо.   

През 2021 г. в трите области са функционирали общо 113 билкозаготвителни пункта, 

като 6 от тях са новорегистрирани. Масово се събират следните видове билки-обикновена 

коприва (корени, листа), троскот (корени), липа (цвят, листа), бъз (цвят, плод), глухарче, 

врабчови чревца, мащерка, бял равнец, шипка (плод), трънка, 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 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 2021 г., на територията на инспекцията са 

събрани единствено 130 кг. лечебна иглика и 400 кг. лечебен ранилист. 

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 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 
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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 – 156 вида, от които 52 са приоритетни; 

 Риби – 65 вида, от които 36 са приоритетни;  

 Земноводни и влечуги – 55 вида, от които 44 са приоритетни; 

 Птици – 414 вида;  

 Бозайници (без прилепи) – 23 вида, от които 19 са приоритетни; 

 Прилепи – 33 вида, от които всички са приоритетни; 

 Гъби – 14 приоритетни вида (и допълнително наблюдение на други видове на 

принципа  на избрани пробни площадки из територията на цялата страна); 

 Висши растения – 199 вида, от които 31 са приоритетни;  

 Мъхове – 13 вида, от които 9 са приоритетни;   

 Хабитати – 93 типа (според класификацията на Приложение I към Директива 

Хабитати 92/43/EИО) и 22 типа местообитания с национална значимост. 

През 2021 г. е взето единствено участие в среднозимното преброяване на водолюбивите 

птици. 
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III. АНАЛИЗИ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

III.1. ОТПАДЪЦИ 

 

1. Информация и анализ за разработването, приемането от общинските съвети, 

актуализирането на общински програми за управление на отпадъците и общинските 

наредби. 

 

 Всички 22 общини на територията на РИОСВ-Русе са разработили програми за 

„Управление на дейностите с отпадъци” (УДО). За новия програмен период (2021г.-2028 г.) 

до края на 2021 г. са утвърдени програмите на  общините Бяла, Ветово, Две могили, Завет, 

Исперих, Кайнарджа, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Тутракан, Цар Калоян. В процес на 

актуализация са общинските програми на: Русе, Сливо поле, Борово, Иваново, Ценово, 

Силистра, Ситово, Главиница, Дулово, Алфатар. Ежегодно експерти от РИОСВ-Русе 

извършват проверки по  тяхното изпълнение. Програмите са разработени в съответствие със 

структурата, целите и предвижданията на националния план за управление на отпадъците, 

като включват мерки за изпълнение задълженията на кмета на съответната община. На 

контролираната от РИОСВ-Русе територия, всички общини са въвели системи за 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. 

 В изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на 

отпадъците-ЗУО, в градовете, с население над 10 000 жители (Русе, Разград и Силистра), са 

определeни местата за разполагане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и 

други. Община Русе е определила местоположението на площадката, да бъде на територията 

на Регионално депо (РД)-Русе.   

 През 2021 г. на контролираната от РИОСВ-Русе територия, експертите на 

инспекцията, не са установили  лица, които да изпълняват целите по Наредбите по чл. 13 от 

Закона за управление на отпадъците индивидуално.  

 Към 31.12.2021 г. на територията на РИОСВ-Русе са разположени около 299 

площадки за третиране на отпадъци, в това число за 142 с разрешение за дейности с 

отпадъци. 

През отчетния период са направени промени в Закон за управление на отпадъците и в 

Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 
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3. Битови отпадъци 

 Във всички 22 общини с 304 населени места с 429 391 жители  на територията на 

РИОСВ-Русе са изградени и функционират системи за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО). При необходимост, същите се подменят 

или увеличават, когато това се налага. Общинските администрации са изготвили графици за 

периодичността на събирането на битови отпадъци в различните населени места. Фирмите, 

които събират и транспортират битовите отпадъци до съответните регионални депа, 

притежават необходимите регистрационни документи и водят отчетност, съгласно 

изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри в 

Националната информационна система за отпадъци НИСО. 

 При извършени проверки на място са дадени предписания на общините от Област 

Русе-Русе и Ветово, Област Разград-Кубрат, Цар Калоян, Завет и Исперих и Област 

Силистра-Айдемир и Тутракан, за почистване на установените замърсени терени.  

Осъществен е последващ контрол, при който е установено неизпълнение на предписанията 

за почистване на замърсените с отпадъци терени. Съставени са актове за установяване на 

административни нарушения на общинския кмет на община Кубрат и кметовете на 

населените места в с. Беловец и с. Бисерци, община Кубрат. Извършени са проверки за 

наличие на отпадъци по общинските и републиканската пътни мрежи, като констатираните 

замърсявания са почистени след дадените предписания. Честите замърсявания на 

републиканските пътища, особено в границите на отбивките за почивка, не се почистват 

своевременно, поради липса на средства по информация на представителите на областните 

пътни управления.  

 През 2021 г. за нарушения на кметовете на общини и населени места са съставени  три 

АУАН и са издадени три наказателни постановления на обща стойност 9 000 лв.  

 На територията на РИОСВ-Русе, отпадъците се обезвреждат на съответните 

регионални депа за отпадъци :  

 .„Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, 

Иваново, Сливополе и Тутракан”-гр. Русе; 

 „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, 

Дулово, Алфатар, Главиница”-гр. Силистра;  

 „Регионално депо за неопасни отпадъци за общинитеРазград, Лозница, Исперих, 

Завет, Кубрат, Самуил”-гр. Разград; 

 „Регионално депо за неопасни отпадъци, с налични сепарираща и компостираща 
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инсталации за общините Бяла, Борово, Двемогили, Ценово, Полски Тръмбеш и 

Опака“. 

 На територията, контролирана от РИОСВ-Русе не се експлоатират депа, които не 

отговарят на нормативните екологични изисквания.  

 В Приложение № I е представена таблица за състоянието на организираното 

сметосъбиране по общини. 

 В изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, в градовете, с население 

над 10 000 жители (Русе, Разград и Силистра), са определeни местата за разполагане на 

площадки за безвъзмедно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 

едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други. От месец април 2020 г. на територията на 

община Разград се осъществява дейност по събиране, транспортиране и съхранение на 

опасни отпадъци от домакинствата чрез мобилни пунктове по предварително обявен график 

за всяко населено място, публикуван ежемесечно на интернет-страницата на общината. 

Община Разград притежава Разрешение № 10-ДО-747-00/20.11.2019 г. за съхраняване до 

оползотворяване R13 и съхраняване до обезвреждане D15 на опасните отпадъци на площадка 

с местонахождение гр. Разград, ул. „Костур“ № 28 и регистрационен документ за тяхното 

събиране и транспортиране № 10-РД-821-00/21.11.2019 г. 

 През 2021 г. няма закрити общински депа. В общините Дулово, Тутракан, Ценово, 

Лозница и Иваново общинските депа не са рекултивирани. 

 През 2021 г. на депата са приети и депонирани битови отпадъци, показани в таблицата 

по-долу.  

 

 

 Табл. 21 Количества депонирани битови отпадъци  в Регионални депа от 2018 г. до 2021 г. 

 

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. 

№ Депо Количество 

депонирани 

битови отпадъци 

през 2018 г. - тона 

Количество 

депонирани битови 

отпадъци през 2019 

г. - тона 

Количество 

депонирани битови 

отпадъци през 2020 

г. - тона 

Количество 

депонирани битови 

отпадъци през 2021 

г. - тона 

1. РД-Русе 93 960 90 114,34 83 726,40 78 259,80 

2. РД-Силистра 33 800,780 32 532,420 36 835,00 32 674,410 

3. РД-Разград 45 466,690 47 724,290 49 042,210 49 437,170 

4. РД-Бяла 0 4 065,06 8 772,27 9 583,71 
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Фиг. 46 Количества депонирани битови отпадъци на регионални и общински депа от 2018 г. до 

2021 г. 

 

 Сепариращата инсталация в гр. Русе се експлоатира от 21.11.2018 г. През 2021 г. 

количеството предварително третирани битови отпадъци в инсталацията възлиза на  

51 250,00 т., от които са отделени пластмаса, картон и хартия, стъкло и метали, 

представляващи около 5% от общото количество, постъпило за третиране. Регионалните 

депа в Разград и Силистра нямат изградени сепариращи и/или компостиращи инсталации. 

Регионално депо Русе няма изградена компостираща инсталация. Регионално депо Бяла 

експлоатира сепарираща и компостираща инсталации. 

 Изградени са и функционират девет броя градски пречиствателни станции за 

отпадъчни води, както следва: 

 ГПСОВ – Русе; 

 ГПСОВ Бяла 

 ПСОВ – Разград; 

 ПСОВ – Лозница; 

 ПСОВ – Кубрат; 

 ПСОВ – Исперих; 

 ПСОВ – Дулово; 

 ПСОВ – Силистра; 

 ГПСОВ – Главиница. 
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Табл. 22 Генерирани оползотворени за пръстяване и/или обогатяване на почви количества 

утайки от ПСОВ, посочени в таблицата по-долу: 

 

Населено място Количества образувани през 2021 г. 

(тон) 

Количества оползотворени 

утайки през 2021 г.(тон) 

ГПСОВ Русе 6011 5044 – „Берус“ ООД 

ПСОВ Разград 44,02 10,983- „Голдън филд“ – Шумен 

ПСОВ Лозница 30 18,36 „Голдън филд“ 

ПСОВ Кубрат 0,287 0,671„Голдън филд“ 

ПСОВ Силистра 167,398 102,87 предадени на „Сириус 

стар БГ“ ЕООД 

ПСОВ Главиница 0,073 0,073„Сириус стар БГ“ ЕООД 

 

3. Строителни отпадъци  

На РД на гр.Русе са изградени две клетки за строителни отпадъци. През 2021 г. на 

територията на РИОСВ-Русе за рециклиране на строителни отпадъци е функционирала 

инсталация на „Управление на отпадъците” ЕООД, разположена в непосредствена близост 

до РД - Русе. През 2021 г. са рециклирани 15 189 тона. Получените материали се реализират 

на пазара, като продукти за повторно влагане в строителството. 

На депата в Силистра, Разград и Бяла строителните отпадъци се депонират смесено с 

битовите отпадъци, като строителните отпадъци в зависимост от тяхната структура се 

използват и за запръстяване, съгласно условие в издадените комплексни разрешителни. 

Събирането и транспортирането на строителните отпадъци продължават да бъдат проблем в 

малките населени места. Наблюдава се тенденция към увеличаване на броя на мобилни 

инсталации за рециклиране на строителни отпадъци и използването на третирани строителни 

отпадъци в строителство и обратни насипи.  

 

4. Производствени  и опасни отпадъци 

 Образуваните в региона производствени и опасни отпадъци се събират, съхраняват, 

транспортират и предават: 

 за последващо третиране на лица, притежаващи разрешение или регистрационен 

документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците; 

 за обезвреждане чрез депониране на регионалните депа в гр. Русе, гр. Силистра и гр. 

Разград и Регионално депо гр. Бяла. 

На физическите и юридически лица, при чиято дейност се образуват отпадъци, 

експертите са дали множество указания по прилагането на изискванията на Наредба № 1 за 

реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 
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както и реда за водене на публични регистри, свързана с воденето на отчет на отпадъците, 

както и разяснения относно прилагането и воденето на отчетност в Националната 

информационна система за отпадъци – НИСО.  

 В региона производителите и вносителите на продукти, след употребата на които се 

образуват масово разпространени отпадъци, изпълняват задълженията си чрез участие в 

колективна система-Организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци 

или чрез заплащане на съответните такси в ПУДООС. 

Съгласно изискванията на чл. 68, ал. 1 и чл. 35, ал.3 и 5 от Закона за управление на 

отпадъците през отчетната година са изготвени и издадени от Директора на РИОСВ-Русе: 

 19 Разрешения по чл. 68, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по оползотворяване 

и/или обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди 

оползотворяването или обезвреждането им, докато през 2020 г. броят им е бил 27. 

През 2019 г. е прекратено действието на 3 разрешителни документа; 

 104 Регистрационни документа по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО, в това число за 

транспортиране на отпадъци - 82 броя, докато през 2019 г. броят на регистрационните 

документи е бил 98. През 2020 г. е прекратено действието на 18 регистрационни 

документа. 

Всички оператори, които извършват дейности с ИУМПС и ИУЕЕО и ОЧЦМ са с 

актуални банкови гаранции.  

Извършено е утвърждаване на 733 (през 2020 г.-454) работни листи за класификация 

на отпадъците по реда на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците на 430 лица, 

при чиято дейност се генерират отпадъци. Заверени са 16 бр. отчетни книги за отпадъци по 

реда Наредба  № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 

по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри на 16 юридически лица. 

 Подробна информация за утвърдените работни листи за класификация на отпадъците, 

издадените разрешителни и регистрационни документи е представена в Приложение № ІІІ. 

 

5. Болничниотпадъци 

На територията на РИОСВ-Русе няма действащи инсталации за изгаряне на отпадъци 

от лечебни заведения. Всички здравни заведения са сключили договори за транспортиране и 

предаване на опасните си отпадъци за обезвреждане в инсталации, отговарящи на 

нормативните екологични изисквания. Инсталации за третиране на Болнични отпадъци: 

 Автоклав за обезвреждане на болнични отпадъци на УМБАЛ – Русе, като през 2021 г. 

са обезвредени  89,009 т. отпадъци; 
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 Автоклав за обезвреждане на болнични отпадъци на МБАЛ – Силистра – обезвредени 

16,752 т. 

 Отпадъците, които подлежат на задължително обезвреждане в инсинератор се 

транспортират и предават основно на инсталацията на ПУДООС в „Александровска 

Болница”-София.  

 

6. Кратка обобщена оценка за състоянието и разрешаването на проблемите с 

отпадъците на териториятана РИОСВ-Русе 

Основните проблеми, свързани с третирането на отпадъците на територията 

контролирана от РИОСВ-Русе могат да бъдат обобщени в следните насоки: 

 Прилагане на приоритетен ред (йерархия) при управление на отпадъците. Голяма част 

от отпадъците се обезвреждат чрез депониране. 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. На територията на инспекцията са 

изградени системи от съоръжения и инсталации,  но с недостатъчен  капацитет за 

третиране на отпадъците. Липсва стимул и в населението да събира разделно. 

 Липса на икономически инструменти, свързани с предотвратяване образуването на 

отпадъци. За съжаление настоящите системи за производство и потребление не 

предлагат много стимули за превенция и намаляване на отпадъците; 

 Събирането на екотаксите за продукти, след употребата на които се образуват 

масоворазпространени отпадъци. Отделяните разходи за управление на отпадъците на 

всички нива са недостатъчни, а инвестициите, свързани с управлението на отпадъците 

са скъпоструващи. Различното тълкувание на често променящата се нормативна 

уредба  води до тенденция в съдебната практика за отмяна на дадени предписания за 

заплащане на продуктови такси; 

 Все още експертите констатират неконтролирано изхвърляне и/или изгаряне на 

отпадъците и появата на нерегламентирани сметища в и извън населените места  

 Съставянето на АУАН не винаги води до преустановяване изхвърлянето отпадъци на 

разрешени места, както и за тяхното почистване.  
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III.2. ШУМ 

 

1. 1. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от 

тях шум в околната среда 

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите-Русе организира извършване на 

измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван от промишлени 

инсталации и съоръжения в областите Русе,  Разград и Силистра.  

Фиг. 47 Териоториален обхват на РИОСВ-Русе 

      

Област Русе-общини    Област Разград-общини    Област Силистра-общини 

 

Списъкът на подлежащите на мониторинг промишлени източници на шум в района на 

инспекцията обхваща около 85 предприятия, като се актуализира 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., изм. и доп. ДВ бр.26/2019 г. 
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Фиг. 48 Разположение на обектите, в които са извършени контролни измервания на шум през 2021 г., в 

зависимост от устройствената зона 

85,70%

14,30%

0,00%

производствено складова зона -
6 предприятия

централни градски части - 1 
предприятия

жилищна зона - 0 предприятия

 Съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ Русе за 2021 г. контролни проверки 

на нивата на шум се извършиха в 7 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., изм. и доп. ДВ бр.26/2019 г. 

 Фиг. 49 Максимално еквивалентно ниво на шума, измерено по границите на обекта 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

"Феникс 94" ООД

"Приста Ойл Холдинг" ЕАД

“Новал 1” ЕООД

"Гораинвест" АД, пл. Кубрат

“Нинахим” ЕООД 

„Тукаи България” ЕООД

"Фазерлес" АД 

dB(A)
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Проверки по жалби и сигнали. 

През периода в РИОСВ-Русе не са депозирани жалби и сигнали от високи нива на 

шум, излъчван в околната среда от промишлени източници, по които  инспекцията има 

компетенции. 

Изводът, който може да се направи по отношение на шума в контролирания от 

РИОСВ-Русе регион през 2021 г. е, че проверените промишлени обекти  не са превишавали 

граничните нива на шум, съгласно Наредба 6/2006г. 

 Табл. 23 Извършени проверки 

Брой промишлени източници, отговарящи на нормативните 

изисквания спрямо общ брой на промишлените източници, 

подлежащи на контрол през 2020 г., включително и проверките по 

жалби и сигнали 

7/7 

 

Брой дадени предписания спрямо брой изпълнени предписания 0/0  

 

Брой наложени глоби (суми, лв) 0/0 

При анализ на резултатите от получените през отчетната 2021 г. протоколи от 

извършени СПИ (собствени периодични измервания) на шум, не е регистрирано 

превишаване на граничните нива, съгласно Наредба №6/2006 г. Представените протоколи от 

СПИ са извършени от лаборатории, които  притежават необходимата 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. 50 СПИ на шум на предприятия с КР съгласно условията, заложени в него 

50,00%

35,10%

4,10%

2,00%
9,40% Извършили СПИ на шум с КР -

37 обекта

Неизвършили СПИ на шум с 
КР- 26 обекта

Неработещи - 3 обекта

Неизградени - 1 обекта

Извършили СПИ на шум без КР 
- 7 обекта

 

 



135 

 

135 

 

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, основните пътища, ЖП линии и летища се изработват 

стратегически карти на шум, следствие от които са плановете за действие.   

През 2017 г.  се извърши преразглеждане на стратегическата карта на шум на 

агломерация Русе, тъй като изтече петгодишния нормативно определен срок и беше приет 

новия план за действие от Общинския съвет.  

Във връзка с неговото изпълнение през 2021 г. Община Русе работи по изпълнението на 

важен от акустична гледна точка  проект по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ по ОПОС 2021-2027 г. 

„Закупуване и доставка на 35 електрически транспортни средства за нуждите на 

обществения транспорт на община Русе. Предвижда се доставка и монтаж на 20 станции за 

зареждане в тролейбусно депо и 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи“. 

През 2021 г. са доставени 20 електробуса и 24 зарядни станции, от които 20 бр. за 

зареждане в тролейбусното депо  и 4 бр. за бързо зареждане с пантографи. 

По плана за действие към стратегическата карта за шум се изпълняват регулярни ремонти и 

подновяване на уличната настилка. 

Анализът на шумовата обстановка в гр. Русе, извършен в актуализираната 

стратегическа карта на шум показва, че промишлените обекти не оказват значително влияние 

върху шумовата обстановка, а с най-голям принос за превишените нива на шум е 

автомобилният транспорт (речният транспорт практически не оказва влияние върху 

шумовото замърсяване, а железопътният е с ограничено локално действие). Във връзка с това  

ограничаване нивата на шум следва да се постигне чрез поддържане на настилките в добро 

експлоатационно състояние, залесяване  на  свободни  площи  и  изграждане  на  

озеленителни  пояси. 

Не трябва да се забравя, че  жителите на  общината  от  една  страна  са  обект  на  защита,  но 

от  друга  страна,  чрез своята дейност, генерират шум в околната среда. В тази връзка е 

изключително важно да се повиши  обществената  култура  и  съзнание  и  да  се  изгради  

екологонасочено  гражданско поведение. 
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III. 3. РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ  

 

1. Радиационния гама фон и атмосферна радиоактивност 

 

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 2021 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. Данни от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на 

радиационния гама-фон. 

                 Данни за Мощността на амбиентната еквивалентна доза от Локалните 

мониторингови станции (ЛМС): Русе, Силистра, Тервел и Самуил от Националната 

автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.  

      Табл. 24 Средни месечни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза от 

мониторинговите станции през 2021 г. по месеци 

 

 През 2021 г. в ЛMC: Русе, Силистра, Тервел и Самуил не са регистрирани изменения 

на радиационния гама-фон над естествените вариации, характерни за тези мониторингови 

станции от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния 

гама-фон. 

 

Средни месечни стойности в p.Sv/h: 

Месец Русе    Силистра          Тервел Самуил 

1.2021 0,103   0,073 0,085 0,092 

2.2021 0,102 0,071 0,084 0,09 

3,2021 0,102 0,072 0,084 0,09 

4.2021 0,101 0,071 0,083 0,09 

5,2021 0,099 0,071 0,083 0,09 

6.2021 0,099 0,07 0,083 0,09 

7.2021 0,098 0,07 0.082 0,089 

8.2021 0,098 0,071 0,082 0,09 

9.2021 0,098 0,072 0,083 0,09 

10.2021 0,1 0,074 0,084 0,092 

11.2021 0,101 0,073 0,085 0,091 

12.2021 0,101 0,075 0,086 0,093 
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2. Кратка информация за радиологичните характеристики на необработваеми 

почви и води от повърхностни реки и водоеми 

 

 Програмата на РЛ-Варна и РЛ-Плевен за радиологичен мониторинг на околната среда 

в териториалния обхват на инспекция на РИОСВ Русе през 2021 г. се осъществява съгласно 

заповед РД- 295/28.04.2017г. на МОСВ. 

В таблиците са предоставени данни за радиологичните характеристики на 

необработваеми почви, седименти и повърхностни води за 2021г. 

Необработваеми почви: Радиологичният мониторинг на необработваемите почви се 

осъществява в пунктовете за наблюдение, като пробите се вземат от почвен слой с 

дълбочина 0-20 cm и се извършва гама-спектрометричен анализ за определяне съдържанието 

на естествени и техногенни радионуклиди в тях. Наблюдаваните пунктове са: 

 5  пункта област Русе - фонов мониторинг: (гр. Ветово, с. Голямо Враново, с Иваново, 

гр. Русе, с. Сваленик); 

 5 броя пунктове област Разград-фонов мониторинг: (гр. Исперих, гр. Кубрат, 

гр.Лозница, гр. Разград, с.Ясеновец); 

 7 броя пунктове област Силистра-фонов мониторинг: (гр.Алфатар, с.Бабук, 

гр.Дулово, с. Зафирово, гр. Силистра, гр.Тутракан, гр.Тервел). 

Табл. 25 Резултати от пунктовете на необработваеми почви 

Вид проба Име на 

пункт 

Уран-

238 

Bq/kg 

Радий- 

226 

Bq/kg 

Торий- 

232 

Bq/kg 

Калий-

40 

Bq/kg 

Олово- 

210 

Bq/kg 

Цезий-

137 

Bq/kg 

Гама – фон 

(micro 

Sv/h) 

Необр.почви Алфатар 34±б  42±б  43±2 540±18 58±8 8,0±0,3 0,11 

Необр.почви Бабук 35±б  47±б  46±2 580±20 39±7 2,7±0,2 0,10 

Необр.почви Ветово 37±5  40±5 45±2 527±17 78±8 14,6±0,

5 

0,13 

Необр.почви Голямо 

Враново 

32±4  35±5   32±2 413±14 67±7 18,4±0,

6 

0,10 

Необр.почви Дулово 15±3   20±4   17±1 315±11 36±6 3.8±0.2 0.07 

Необр.почви Иваново 43±5 48±6 44±2 523±13 62±7 6,8±0,2 0,13 

Необр.почви Исперих 22±4 25±4 22±1 330±11 54±6 2,7±0,2 0,10 

Необр.почви Кубрат 37±5 37±5 32±2 395+13 83±8 6,2±0,3 0,09 

Необр.почви Лозница 33±4 40±4 45±2 540±17 71±6 8,4±0,3 0,08 

Необр.почви Разград 40±6 37±5. 47±2 548±18 56±9 6±0,3 0,08 

Необр.почви Русе 34±5   38±5   39±2 470±16 84±8 12,7±0,

7 

0,09 

Необр.почви Сваленик 34±6 42±5 44±2 500±17 54±9 5,7±0,3 0,11 

Необр.почви Силистра 33±6   41±6   41±2 490±17 64±9 5.8±0.3 0.12 

Необр.почви Тервел 29±4   35±5   34±2 395±14 58±5 13.2±0.

5 

0.08 

Необр.почви Тутракан 36±5   43±5   43±2 530±18 62±7 5.3±0.2 0.09 

Необр.почви Ясеновец 37±5 51±6 56±2 530±17 56±8 7.9±0,3 0.11 

Необр.почви Зафирово 34±6   51±5   50±2 590±20 76±10 7.4±0.3 0.11 
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 Не са установени отклонения от типичните стойности на анализираните показатели в 

обработваните пунктове, които са в диапазона: за 
238

U (22-43 Bq/kg), 
226

Ra (20-51 Bq/kg), 

232
Th (22-56 Bq/kg), 

40
К (315-590 Bq/kg), 

210
Pb (36-84 Bq/kg ), 

137
Cs (2,7-18,4 Bq/kg). 

Радиационния гама-фон през 2021 година в мониторинговите пунктове на територията в 

обхват на РИОСВ-Русе е в границите на характелния естествен гама-фон за съответния 

пункт при конктретните метеорологични условия. 

Седименти: Радиологичният мониторинг на седименти се изразява определяне 

съдържанието на естествени и техногенни радионуклиди и включва:  

 3 пункта-фонов мониторинг: (р. Дунав при гр. Русе, р. Дунав при гр. 

Силистра, р. Янтра преди вливане в р. Дунав при с. Новград). 

 Табл. 26 Резултати от пунктовете на седименти  

 Не са установени отклонения в измерените специфични активности на естествените 

радионуклиди U-238, Ra-226, Th-232, К-40, Pb -210 и техногенния Cs-137 в седиментите, 

които са в диапазона съответно: 30- 37 Bq/ kg, 36- 45 Bq/ kg, 37 - 52 Bq/ kg, 446 - 596 Bq/ 

kg, 41 – 51 Bq/ kg. и  1,91 – 6,8 Bq/ kg. 

Води: Радиологичният мониторинг на повърхностните водни тела се осъществява чрез 

мрежа от пунктове и се изразява в наблюдение на радиологичните показателите във взетите 

водни проби  съгласно  Наредба №Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни 

води-обща алфа радиоактивност (0,2 Bq/1), обща бета радиоактивност (0,5 Bq/1), 

съдържание на естествен уран (40щ*/1), специфична активност на радий-226 (0,1 Bq/1). 

 Наблюдаваните радиологични показатели са: обща алфа и обща бета активност, 

естествен уран и 
226

Ra. 

            За 2021 г. от PJI-Варна и PJI-Плевен са взети 3 броя повърхностни води (фонов 

мониторинг), които са изследвани в PЛ София. ; : 

 3 пункта за повърхностни води-фонов мониторинг: (р. Дунав при гр. Русе, р. Дунав 

при гр. Силистра, р. Янтра преди вливане в р. Дунав при с. Новград). 

 

Вид проба 

 

Име на пункт Уран-

238 

Bq/kg 

Радий- 

226 

Bq/kg 

Торий- 

232 

Bq/kg 

Калий-

40 

Bq/kg 

Олово- 

210 

Bq/kg 

Цбзий-

137 

pq/kg 

 

Гама - 

фон 

(micro 

Sv/h) 

Седименти р. Дунав при гр. Русе 33±4 40±5 38±2 455±15 51±6 6,8±0,2 0,12 

Седименти р.Дунавпригр Силистра 30±3 36±4 37±2 446±14 48±5 3,7±0,2 0,11 

Седименти р. Янтра преди вливале 

в р. Дунав при с. 

Новград 

37±4 45±5 52±2 596±14 41±1 1,91±0,0

9 

0,13 
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Табл. 27 Резултати от пунктовете на води 

 

МДА-минимално детектируема активност. Резултатите от анализите показват стойности 

значително под установената норма (Наредба № Н-4/14.09.2012 г.) за характеризиране на 

повърхностни води по обща алфа активност (0,2 Bq/1), обща бета активност ( 0,5 Bq/1 ). 

Веднъж годишно се вземат проби от р. Дунав при гр. Силистра за измерване на специфична 

активност на цезий-137. Стойностите са под съответната минимално детектеруема 

активност на метода. 

 

3. Обобщени изводи за радиационното състояние на околната среда на 

пунктовете на  територията на РИОСВ - Русе за 2021 година 

 

 Локалните мониторингови станции от Националната автоматизирана система за 

непрекъснат контрол на радиационния гама-фон, разположени в гр. Русе, гр. Силистра, гр. 

Тервел и с Самуил не са регистрирали повишени стойности на радиационния гама-фон през 

2021 г., различни от характерните стойности за тези пунктове от автоматизираната система. 

При наблюдението на радиационното състояние от фоновия мониторинг за необработваеми 

почви не са констатирани изменения над характерните за съответните райони стойности на 

специфичната активност на естествените и техногенни радионуклиди. 

В повърхностните водни тела и седименти, не са установени замърсявания с естествени и 

техногенни радионуклиди. | 

 

Вид проба Обект Име на пункт Обща 

бета 

активнос

т Bq/1 

Обща 

алфа' 

активнос

т Bq/1 

Цезий-137 

Bq/1 

Повърхностни 

ВОДИ 

Фонов 

мониторинг 

р. Дунав при гр, Русе 0,08±0,02 <0,04МД

А 

 

Повърхностни 

води 

Фонов 

мониторинг 

р. Дунав при гр. Силистра 0,05±0,01 <0,04МД

А 

<0,04МДА 

Повърхностни 

ВОДИ 

Фонов 

мониторинг 

р. Янтра преди вливане в р. Дунав при с. 

Новград 

0,15±0,02 <0,04МД

А 

 



140 

 

140 

 

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 разпределнието им по класификация по Приложение 

№3 от ЗООС) 

 

Основните цели на регионалната политика по опазване на околната среда са: 

въвеждането на ефективно управление на химикалите по време на целия им жизнен цикъл, 

включващ детайлно познание на техните здравни и екологични характеристики; планирането 

и прилагането на ефективни превантивни мерки по отношение на човешкото здраве и околна 

среда по време на тяхното производство, търговия, употреба и предприемането на мерки за 

предотвратяване на големи аварии и ограничаване на техните последствия. 

Експертите от направление „Опасни химични вещества” имат за цел да съблюдават 

правилното и навременно прилагане на хармонизираното българско законодателство в 

областта на химикалите от юридическите лица на територията на РИОСВ-Русе. 

Контролът на всички опасни химични вещества 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 

актуализира и съдържа подробна информация относно химичните вещества, произвеждани и 
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внасяни в Европа. Разбирайки по-добре опасностите от химикалите, предприятията могат 

допълнително да понижат рисковете и да допринесат за безопасната им употреба. 

Безопасното съхранение на химичните вещества и смеси е една от основните задачи на 

операторите на предприятия и/или съоръжения, на чиято територия са разположени и се 

съхраняват химичните вещества и смеси. Предприемането на предпазни мерки и средства е 

комплексна задача, включваща обща оценка на негативните въздействия на химикалите не 

само върху човешкото здраве, но и върху състоянието на околната среда и материалните 

блага. С прилагането и спазването на законодателството в областта на химикалите се 

гарантира по-добро състояние в областта на управлението на химикалите, а също така и 

постигане на:  

 Съответствие с основните цели на националната политика по опазване на околната 

среда;  

 Намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве и околната среда;  

 Безопасно свободно движение на стоки;  

 Сигурност за потребителя; 

Контролът върху химичните вещества се осъществява, съгласно изискванията на 

следните нормативни актове: 

 Закон за опазване на околната среда;  

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(ЗЗВВХВС); 

 Регламент (EO) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали  (REACH); 

 Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 

опаковане на вещества и смеси (CLP); 

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

 Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите; 

 Регламент (ЕО) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химични вещества 

(PIC);  

 Регламент (ЕС) 852/2017 относно живака; 

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и 

ограничаване на  последствията от тях; 

 Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси; 
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 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). 

РИОСВ-Русе отговаря за прилагане и налагане на законодателството по химикали и 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества общо на 116 обекта на територията на 

областите Русе, Разрад и Силистра, от които 35 бр. са обекти, класифицирани от 

Министерството на околната среда и водите като предприятия с нисък или висок рисков 

потенциал.  

Съгласно чл. 116з, ал. 1 от ЗООС списъкът на идентифицираните групи СЕВЕЗО 

обекти, при които е възможен ефектът на доминото на територията на РИОСВ-Русе е: 

 гр. Русе, район КТМ 1 – „Терминал за втечнен природен газ“ с оператор „Булмаркет 

ДМ“ ЕООД гр. Русе; Петролен терминал „Ромпетрол България“ ЕАД; ПСБ „Лукойл 

България” ЕООД;  „Химическа инсталация за производство на биодизел и глицерин“ 

с оператор „Oберьостерайхише Биодизел България” ЕООД; 

 гр. Русе, район КТМ 2 – „Петролна база Тегра“, с оператор „Булмаркет ДМ“ ЕООД 

(бившия „Полисан“ АД); „Инса Порт“ ЕООД; „Фибран България“ АД; 

 гр. Русе, район Западна промишлена зона – „Оргахим Резинс“ АД; „Оргахим“АД; 

 с. Батишница, общ. Две могили – Производствени площадки за дунапрен на 

„Органика България“ ЕООД и на „Глоуб индъстрис“ ЕООД; 

 гр. Бяла - Складова база за светли горива и пропан-бутан на „Булмаркет ДМ“ ЕООД; 

Складова база за дизелово гориво „Джи Ти Ей Петролеум“ ООД и Складова база за 

пропан-бутан „Булмаркет ДМ“ ЕООД – гара Бяла; 

 гр. Русе, район Източна промишлена зона: „Русе Кемикълс“АД; „Топлофикация Русе“ 

ЕАД и „Ойролог“ ЕООД; 

 гр. Разград, Гарова промишлена зона – Складова база за пропан-бутан на „Еко 

България“ ЕАД и „Предприятие за производство на хранителни продукти и етилов 

алкохол“ на „АДМ-Разград“ ЕАД.       

За район КТМ, поради множеството фирми с разнородни производства, тяхната 

близост, географско положение и списъка с опасните вещества, Община Русе е разработила 

отделен външен авариен план.  

През 2021 г. в съответствие с годишния план за контролната дейност на комисиите за 

извършване на съвместни проверки на обекти, класифицирани с нисък и висок рисков 

потенциал, утвърден със Заповед № РД-172/02.03.2021 г. на министъра на околната среда и 

водите, са извършени 22 бр. контролни проверки. Дадени са 26 предписания. При 



143 

 

143 

 

горепосочените планови проверки не са констатирани нарушения, съответно не са съставяни 

АУАН. 

Съгласно посочени указания в писма с изх. № 05-08-2587/23.09.2020 г. и № 05-08-

2587/24.03.2021 г. на Министерство на околната среда и водите, във връзка с прилагане на 

изискванията на Глава седма, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последиците от тях, е извършена една  

извънредна проверка на „Зърнобаза „Семпе 2“ ЕООД-гр. Разград“, с оператор „Семпе 2“ 

ЕООД. След извършен оглед на площадката и преглед на представената документация са 

направени следните констатации: 

На територията на обекта се съхраняват опасни вещества, попадащи в Приложение № 3 

от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). От представената справка за наличните 

количества към момента на проверката е видно, че се съхранява амониев нитрат в 

количество приблизително 2 100 т., което е поименно изброено вещество в част 2, т. 2- 

Амониев нитрат от Приложение № 3, с прагови количества от 1250 т. за нисък риск и 5000 за 

висок риск. Също така на обекта се съхраняват препарати за растителна защита и дизелово 

гориво за собствени нужди.  Дизеловото гориво е поименно изброено вещество в 

Приложение № 3 от ЗООС и попада в част 2, т. 34-Нефтопродукти и алтернативни горива, с 

прагови количества от 2500 т. за нисък риск и 25 000 т. за висок риск.  

Към момента на проверката операторът не е изпълнил задълженията си по чл. 103 ал. 

1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и съхранението на открито 

на амониев нитрат не отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение 

на опасни химични вещества и смеси и посочените изисквания за съхранение в 

Информационните листи за безопасност на производителите „Агрополихим“ АД и  

„Неохим“ АД.  

На основание чл. 155, ал. 2, от Закона за опазване на околната среда и водите на 

оператора са дадени три предписания с отговорник за изпълнение и краен срок. 

Във връзка с констатираните нарушения на оператора „Семпе 2“ ЕООД са съставени 

два акта за установяване на административно нарушение.  Издадени са съответните 

Наказателни постановления на Директора на РИОСВ-Русе на обща стойност 12 000 лева. 

По време на извършване на проверките по чл. 157а от Закона за опазване на околната 

среда на предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, са обсъждани 

предприетите допълнителни мерки и действия от страна на операторите, във връзка с 

пандемията от Covid-19. Във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19 и 

осигуряване на актуална информация за рисковете от заразата, дружествата са провели 

извънредни инструктажи на своите служители. 
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През 2021 г. експертите по фактор „Опасни химични вещества и смеси“ са извършили 

35 планови проверки на 35 обекта, които произвеждат, употребяват и/или съхраняват 

химични вещества и смеси. Проведени са и 8 броя извънредни проверки по предписания, 

постъпили сигнали, жалби и писма от Министерството на околната среда и водите. При 

проверките са дадени 38 предписания, които са изпълнени в поставените срокове. 

През годината са съставени 3 акта за установени административни нарушения 

(АУАН) и е приложена 1 принудително административна мярка. 

  Експерти от направлението са взели участие в 25 бр. проверки на инсталации с 

издадени комплексни разрешителни по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, при 

които са проверени изпълнението на условията, заложени в законодателството по химикали. 

  Планът с обекти, които подлежат на контрол по Закона за защита от вредното 

въздействие на химични вещества и смеси е изпълнен на 100%.  

 

2. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контрола през 

годината, съгласно различните нормативни актове 

През 2021 г. основните приоритети при извършване на превантивен, текущ и 

последващ контрол по отношение на законодателството по химикали и управление на риска 

от големи аварии, бяха насочени към: 

 Прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH): Контрол на 

производители, вносители и потребители по веригата по отношение на наличие на 

информационни листове за безопасност (ИЛБ), изготвени съгласно изискванията на 

Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент (ЕС) 

2015/830 на Комисията от 28 май 2015 г.; 

 Контрол по спазване на изискванията на Регламент (ЕО)  № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP); 

 Контрол по изпълнението на изискванията за нотификация на Европейската Агенция 

по химикали за класификацията и етикетирането на пуснатите на пазара опасни 

химични вещества в самостоятелен вид и в състава на смеси; 

 Прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите и 

Регламент (ЕО) № 259/2012 за изменение на Регламент  (ЕО) № 648/2004 относно 

употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителски перилни 

детергенти; 



145 

 

145 

 

 Контрол на производителите по отношение на биоразградимостта на ПАВ в 

детергентите.  

 Изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни 

химични вещества и смеси; 

 Контрол за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси в 

складовете, както и организацията за съвместното им съхранение. 

Прилагане на глава седма, Раздел I „Контрол на опасностите от големи аварии“ от 

ЗООС: 

 Контрол по прилагане на мерките, заложени в Докладите за безопасност (ДБ) и 

Докладите за политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите 

класифицирани с висок и нисък рисков потенциал;  

 Контрол по спазването на Системите за управление на мерките за безопасност на 

предприятията. 

3. Кратко описание на резултатите от контролната дейност (за химикали и за 

управление на риска от големи аварии) 

 

 

Прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е регламент на Европейския съюз, който е приет с 

цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които 

химикалите могат да представляват. Съкращението REACH означава регистрация, оценка, 

разрешаване и ограничаване на химикали. 

Проверки за наличие на информационни листи за безопасност (ИЛБ), които да са 

изготвени в съответствие с нормативните изисквания-през отчетния период са извършени 37 

проверки на 37 дружества по отношение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 

относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 
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(REACH), като при 9 от проверяваните оператори са дадени предписания, основно за 

изискване от доставчиците на актуални информационни листи за безопасност.  

Издадени са 2 становища по постъпили в РИОСВ-Русе 2 удостоверения, съгласно 

споразумение за сътрудничество между Агенция Митници и Министерството на околната 

среда и водите.  

Контрол по спазване на изискванията на Регламент (ЕО)  № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). 

Регламент CLP гарантира, че опасностите, произтичащи от химичните, се  съобщават 

разбираемо на работниците и потребителите в Европейския съюз посредством 

класифицирането и етикетирането на химикалите. Преди да пусне дадени химикали на 

пазара, производителят трябва да определи потенциалните рискове за здравето на човека и 

околната среда, произтичащи от тези вещества или смеси и да ги класифицира в 

съответствие с установените опасности.  

През 2021 г. са извършена 1 проверка на 1 дружество за спазване на изискванията на 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класификацирането, етикетирането и опаковането на 

вещества и смеси (CLP). При проверките е установено, че задълженото лице спазва 

изискванията на регламента. 

Прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите и 

Регламент (ЕО) № 259/2012 за изменение на Регламент  (ЕО) № 648/2004 относно 

употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителски перилни 

детергенти. 

Регламент (ЕО)648/2004 въвежда изисквания за: биоразградимост в аеробни условия 

на повърхностно активни вещества (ПАВ) в състава на детергентите, ограничения или 

забрани за ползване на ПАВ, допълнително етикетиране на детергентите, предоставяне на 

информация на медицинския персонал и контролните органи от производителите. 

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите през 

отчетния период е извършена 1 проверка. 

Регламент № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC). 

Регламентът урежда вноса и износа на определени опасни химикали и налага 

задължения на дружествата, които желаят да извършат износ на тези химикали в държави, 

които не са членки на ЕС. През отчетния период не са извършвани проверки на дружества, 

относно износа и вноса на опасни химикали (PIC). 

Регламент № 2017/852 относно живака.  

Извършена е една проверка на оператор, който извършва съхранение на отпадъци със 

съдържание на живак. 
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Проверки по Регламент (ЕС) № 2019/1021 относно устойчвите органични 

замърсители (УОЗ). 

Устойчивите органични замърсители (УОЗ) представляват органични вещества, които 

притежават токсични свойства; запазват се продължително време в околната среда; 

натрупват се в биосферата; имат способност за трансграничен атмосферен пренос на далечни 

разстояния и се отлагат далече от техните източници на изпускане. 

През 2021 г. не са извършвани проверки на обекти относно устойчвите органични 

замърсители (УОЗ). 

Фиг. 51 Извършени проверки  през периода 2017-2020 г. по прилагане изискванията на Регламент 

REACH, Регламент CLP  и Регламент (ЕО) № 648/2004 

 

 

Изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни 

химични вещества и смеси. 

Извършени са 35 проверки на обекти, съхраняващи опасни химични вещества и 

смеси. При тези проверки е констатирано, че операторите съхраняват химичните вещества и 

смеси в съответствие с условията за безопасно съхранение на химикалите, посочени в 

информационните листи за безопасност на производителя или вносителя. Спазват се общите 

изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение съгласно чл. 6 от 

Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси. Повечето от 

операторите са изготвили и/или актуализирали Оценка за безопасността на съхранението на 

химичните вещества и смеси в съответствие с утвърден със Заповед № РД-288/ 2012 г. от 

Министъра на околната среда и водите формат за документиране на оценката. При 9 от 

извършените проверки са дадени предписания, които са основно за актуализиране на 

Оценките за безопасност на опасните химични вещества и смеси.   

При извършените проверки по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни 

химични вещества и смеси на дружествата, съхраняващи и/или употребяващи опасни 
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вещества и смеси по Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда са давани 

предписания да извършат класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, която да документират 

съгласно Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях.  

Фиг. 52 контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси  

 

През изтеклата 2021 г. планът с обекти, подлежащи на контрол по Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси, е изпълнен на 100%. 

 

Прилагане на Глава седма, Раздел I „Контрол на опасностите от големи аварии“ от 

ЗООС. 

Провеждането на контролна дейност по прилагането на Глава Седма, Раздел I от 

Закона за опазване на околната среда през 2021 г., е свързано с контрол по прилагане на 

мерките заложени в Докладите за безопасност (ДБ) на предприятията с висок рисков 

потенциал и с контрол по прилагането на Политиките по предотвратяване на големи 

аварии (ППГА), посредством Системите за управление на мерките за безопасност за 

предприятията с нисък рисков потенциал. 

Директива СЕВЕЗО II/ Директива 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии има 

за цел предотвратяване на опасностите от големи аварии, свързани с опасни химични 

вещества и ограничаване на последствията от тях както за хората, така и за околната среда. 

В тази връзка операторите на нови или действащи предприятия и/или съоръжения, в 

които се употребяват и/или се съхраняват опасни химични вещества и смеси, попадащи в 

Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), са ги класифицирали 

като предприятия с нисък или висок рисков потенциал. 
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През 2021 г. в съответствие с годишния план за контролната дейност на комисиите за 

извършване на съвместни проверки на обекти класифицирани с нисък и висок рисков 

потенциал, утвърден със Заповед № РД-172/02.03.2021 г. на министъра на околната среда и 

водите, са извършени 22 бр. контролни проверки.  

За извършените проверки са съставени констативни протоколи и доклади по чл. 157 б, 

ал. 1 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 23, т. 8 от Наредбата за предотвратяване на 

големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, докладите, 

заедно с копия от констативните протоколи, са изпратени до министъра на околната среда и 

водите. 

При извършените проверки са дадени общо 26 предписания, които са изпълнени в 

посочените срокове. Не са констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН. 

Проверени са 10 обекта с висок рисков потенциал с издадени Решения от 

изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за одобрени доклади за 

безопасност и предприятия, които са в процедура по издаване на решение по чл. 109 от 

Закона за опазване на околната среда: 

 „Лукойл България“ ЕООД-ПСБ в гр. Русе 

 „Топливо“ АД- складова база за пропан-бутан в гр. Русе; 

 „Булмаркет ДМ“ ЕООД- складово стопанство за пропан-бутан в гр. Бяла; 

 ,,Петър Караминчев“ АД-складово стопанство за светли горива в гр. Русе; 

 ,,Оргахим Резинс“ АД-завод за производство на смоли в гр. Русе; 

 „Сакса“ ООД- терминал за светли нефтопродукти в гр. Русе; 

 „Бореалис Л.А.Т. България“ ЕООД- складова база за пакетирани минерални торове, в 

т.ч. амониев нитрат; 

 ,,Ф+С Агро“ ООД- складова база за ПРЗ в гр. Две могили; 

 „999-Ивайло Асенов“ ООД- складова база за ПРЗ в гр. Бяла; 

 „Ойролог“ ЕООД- складова база за ПРЗ в гр. Русе (в процедура по издаване на 

решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 109 от ЗООС). 

Проверени са 12 предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал, които имат 

издадени потвърждения от директора на РИОСВ-Русе (по чл. 106, ал. 2 от Закона за опазване 

на околната среда) за пълнотата и съответствието на представените Доклади за политика за 

предотвратяване на големи аварии (ДППГА) с изискванията на Глава седма, Раздел I от 

ЗООС:  
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 „Амилум България“ ЕАД- предприятие за производство на хранителни продукти в гр. 

Разград; 

 „Булмаркет ДМ“ ЕООД -складово стопанство за пропан-бутан и светли горива в гр. 

Бяла; 

 „Биовет“ АД- производство на фармацевтични продукти в гр. Разград; 

 „Глоуб индъстрис“ ЕООД- производство на дунапрен в с. Батишница; 

 „Джи Ти Ей Петролеум“ ООД- складова база за дизелово гориво в гр. Бяла; 

 „Инса ойл“ ООД- складова база за нефтопродукти „Инса Порт“ ЕООД в гр. Русе; 

 „Инакем Солюшънс“ ООД- складова база за съхранение и търговия с течни химични 

вещества и минерални торове в гр. Русе;  

 „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД-химическа инсталация за 

производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин в гр. 

Русе; 

 „Органика България“ ЕООД- предприятие за производство на дунапрен и изделия от 

него в с. Батишница; 

 „Русе Кемикълс“ АД-инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид в 

гр. Русе; 

 „Сафик-Алкан Химснаб“ ЕАД-складово предприятие за съхранение и търговия с 

химически суровини и материали в гр. Русе; 

 ,,Фибран България“ АД-производство на екструдиран полистирол (XPS) в гр. Русе. 

За извършените проверки са съставени констативни протоколи и доклади по чл. 157 б, 

ал. 1 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 23, т. 8 от Наредбата за предотвратяване на 

големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, докладите, заедно 

с копия от констативните протоколи, са изпратени до министъра на околната среда и водите. 

През отчетния период е извършена една извънредна проверка на обект с нисък рисков 

потенциал „Петролна база “ – гр. Мартен с оператор „ДМВ Петрол“ ЕООД, във връзка с 

потвърждение на извършената актуализирана класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС и 

уточняване на извършваните дейности от новия оператор на площадката.  

Във връзка с изпълнение на Заповед № 219/10.06.2021 г. на Директора на РИОСВ-

Русе е извършена извънредна проверка на 16.06.2021 г. за прилагане на принудителна 

административна мярка за предотвратяване на административни нарушения по Закона за 

опазване на околната среда за обект „Складово стопанство за съхранение на течни 

суровини“, собственост на „Мегахим“ АД, с адрес на площадката гр. Русе, бул. „България“ 

№ 125. Съставен е констативен протокол № ЕМ-4/16.06.2021 г. в който са изложени 
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констатациите от извършената проверка, а именно:  пломбирани са 14 броя съоръжения по 

съхранение със следните технологични позиции-подземен склад 6 бр. хоризонтални 

резервоари с идентификационни номера Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 и Р6 с вместимост от 40 м
3
 всеки; 

открит склад 5 бр. хоризонтални цистерни с идентификационни номера Р3, Р4, Р5, Р6 и Р7 и 

всеки с вместимост от 50 м³; 2 вертикални резервоара с идентификационни номера Р10 и Р11 

с вместимост от 250 м³ всеки; 1 хоризонтален резервоар с идентификационен номер Р1 с 

вместимост 40 м³, чрез оловна пломба, двукомпонентна тел и клещи за пломбиране по реда, 

определен в Заповед РД-645/ 29.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите. Също 

така на оператора е дадено едно предписание със срок. 

Съгласно посочени указания в писма с изх. № 05-08-2587/23.09.2020 г. и № 05-08-

2587/24.03.2021 г. на Министерство на околната среда и водите, във връзка с прилагане на 

изискванията на Глава седма, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последиците от тях, е извършена една  

извънредна проверка на „Зърнобаза „Семпе 2“ ЕООД-гр. Разград“, с оператор „Семпе 2“ 

ЕООД. След извършен оглед на площадката и преглед на представената документация са 

направени следните констатации: 

 На територията на обекта се съхраняват опасни вещества, попадащи в Приложение № 

3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). От представената справка за 

наличните количества към момента на проверката е видно, че се съхранява амониев 

нитрат в количество приблизително 2 100 т., което е поименно изброено вещество в 

част 2, т. 2-Амониев нитрат от Приложение № 3, с прагови количества от 1250 т. за 

нисък риск и 5000 за висок риск. Също така на обекта се съхраняват препарати за 

растителна защита и дизелово гориво за собствени нужди.  Дизеловото гориво е 

поименно изброено вещество в Приложение № 3 от ЗООС и попада в част 2, т. 34 – 

Нефтопродукти и алтернативни горива, с прагови количества от 2500 т. за нисък риск 

и 25 000 т. за висок риск.  

 Към момента на проверката операторът не е изпълнил задълженията си по чл. 103 ал. 

1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и съхранението на 

открито на амониев нитрат не отговаря на изискванията на Наредбата за реда и 

начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и посочените изисквания 

за съхранение в Информационните листи за безопасност на производителите 

„Агрополихим“ АД и  „Неохим“ АД. 

На основание чл. 155, ал. 2, от Закона за опазване на околната среда и водите на 

оператора са дадени три предписания с отговорник за изпълнение и краен срок. Във връзка с 

констатираните нарушения на оператора „Семпе 2“ ЕООД са съставени два акта за 
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установяване на административно нарушение.  Издадени са съответните Наказателни 

постановления на Директора на РИОСВ-Русе на обща стойност 12 000 лева. 

В резултат на осъществения текущ контрол през отчетния период се установи, че 

операторите изпълняват управленските, превантивните и техническите мерки за 

предотвратяването на големи аварии. Спазва се политиката по отношение на безопасната 

експлоатация на предприятията, прилагат се процедури за периодична оценка ефективността 

и адекватността на системата за управление на мерките за безопасност. 

Оператори на обекти, които попадащи в изискванията на Глава седма, Раздел I от 

ЗООС са представили информация на заинтересованата общественост и на общински план за 

защита при бедствия и аварии. Ежегодно се провежда обучение на персонала по отношение 

на безопасната експлоатация на съоръженията и вредностите при работа с опасни химични 

вещества. Извършват се изпитания на противопожарните системи и съоръжения, 

пеногасителните системи. 

През отчетния период са издадени 2 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 седма, Раздел I от 

ЗООС на предприятия с нисък рисков потенциал. 

Извършени са три съвместени процедури по Глава шеста и Глава седма на ЗООС – 

прилагане на чл. 99 б от ЗООС. 

 

4. Кратко описание на резултатите от контролната дейност (за химикали и за 

управление на риска от големи аварии) 

 

 Извършени са общо 43 проверки на 43 обекта, подлежащи на контрол, съгласно 

изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси (ЗЗВВХВС). Извън тях експерти от направлението са взел участие и в 25 бр. проверки 

на инсталаци с издадени Комплексни разрешителни по чл. 117 от Закона за опазване на 

околната среда, при които са проверени изпълнението на условията, заложени в 

законодателството по химикали.  

Постигнати резултати: 

 Обектите, подлежащи на контрол по нормативната уредба в областта на химикалите и 

предотвратяването на големи аварии спазват законодателството и са изпълнили 

дадените предписания; 

 Не са настъпвали аварийни ситуации, свързани с изпускане на ОХВС и водещи до 

увреждане на компонентите на околната среда; 
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 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; 

На интернет страницата на РИОСВ-Русепериодично се публикуват указания за 

предприемане на необходимите стъпки при изпълнение на задълженията на компаниите по 

законодателството, свързано с опасните химични вещества и смеси. 

 

 

IV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 

 

1. ОВОС и Екологична оценка 

Ключовите инструменти на превантивния контрол, осигуряващи високо ниво на 

опазване на околната среда са: оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), 

екологичната оценка (ЕО) и оценката за съвместимост (ОС). Процедурите по ОВОС, ЕО и 

ОС са уредени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР) и поднормативните административни актове към тях.  

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е нормативно утвърдена 

процедура за установяване, анализиране, оценяване и прогнозиране на измененията, които 

при реализирането на проекти или стопански дейности могат да възникнат като последици за 

компонентите на околната среда и за здравето на населението. 

Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми е превантивен инструмент за 

оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от 

прилагането на планове и програми. Извършването на ЕО се съвместява изцяло с 

регламентираните национални процедури за изготвяне и одобряване на планове/програми, 

като органите, отговорни за одобряването им, трябва да се съобразят с крайния 

административен акт по ЕО. 

Оценката за съвместимост (ОС) е механизъм, който осигурява опазването на Натура 

2000 от увреждащи човешки дейности, особено от планове и проекти за строителство. 

Чрез регламентираните процедури по ОВОС и ЕО, както и съвместените или 

самостоятелни процедури по ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони, в издадените крайни 

административни актове, с цел недопускане замърсяване на компонентите на околната среда 

и предотвратяване на риска за човешкото здраве, могат да се поставят условия при 
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необходимост, ограничения и мерки, които имат задължителен характер по отношение на 

тяхното изпълнение и  подлежат на последващ контрол от компетентните органи по околна 

среда. Превантивният контрол при провеждане на процедурите по реда на Глава шеста от 

ЗООС дава възможност да не бъде одобрен даден план или инвестиционно предложение, в 

случаите, когато е установено и или се очаква значително увреждане на компонентите и 

факторите на околната среда. 

Общ брой уведомления за инвестиционни предложения/планове/програми, 

предвидени да се реализират на територията на РИОСВ  

Отговорите на внесени уведомления през 2021 г. в РИОСВ-Русе са общо 1697 бр., от 

които 549 бр. за планове/програми (ПП) и 1148 бр. за инвестиционни предложения (ИП).  

През 2021 г. се отчита значително повишаване на инвестиционните инициативи 

спрямо предходни периоди, като броя на постъпилите инвестиционни предложения спрямо 

тези през 2020г., е увеличен с около 26%. 

 На фигура 53 е представен общия брой на издадените отговори на уведомления за ИП/ПП за 

периода 2017-2021г. 

Фиг. 53 Издадени писмени отговори по внесени уведомления за периода 2017-2021 г. 

 

От отчетените 1 697 бр. отговори, 208 бр. са отговорите през 2021 г. на внесени 

уведомления за планове, програми и инвестиционни предложения по реда на Глава шеста на 

ЗООС, а останалите 1 489 бр.- във връзка с 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 – Наредбата за ОС. 

От горецитираните 1 489 бр. писмени отговори по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за 

ОС за 2021 г.: 
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 994 са във връзка със заявени инвестиционни предложения (ИП); 

 495 са във връзка със заявени план/програми (ПП).         

За 25 от разгледаните намерения ИП/ПП е определено, че е възможно отрицателно 

въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, поради което същите 

са подложени на самостоятелна процедура по преценяване на вероятната степен на 

отрицателно въздействие. 

От 208 бр. отговори по реда на Глава шеста на ЗООС:  

 154 бр. са по реда на Наредбата за ОВОС (2 указателни писма за провеждане на 

процедура по задължителна ОВОС и 152 указателни писма за провеждане на 

процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС); 

 54 бр. по реда на Наредбата за ЕО (всички указателни писма са за  провеждане на 

процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО). 

В проведените процедури по преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, няма такива, при които възложителят да е заявил писмено желание за провеждане на 

процедура по ОВОС на основание възможността в чл. 93, ал. 9, т.1 ЗООС. 

Разпределението на броя и вида на изготвените отговори на уведомления за ИП/ПП е 

представено схематично, както следва: 

 

Фиг.54 Схема на изготвени отговори на уведомления за ИП/ПП за 2021 г. 
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Фиг. 55 представя обобщена информация за всички отговори на уведомления 

(ИП/ПП), разделени по процедури, съобразно изискванията на нормативните документи 

(разпоредбите на ЗООС и Наредбата за ОС) за 4-годишен период.  

Фиг. 55 Изготвени отговори на уведомления за периода 2018-2021 г.  

 

 

Сравнявайки броя на изготвените отговори от страна на РИОСВ-Русе на уведомления 

за ИП/ПП и отчитайки данните от фиг.55, прави впечатление, че 2021г. е рекордьор в 

отчитането на инициирани инвестиционни предложения. Това се дължи за поредна година на 

засиления интерес на земеделските стопани към оперативните програми за подпомагане на 

земеделските стопани, за които е необходимо да се представят и съгласувателни документи 

от страна на РИОСВ.  

 Общ брой издадени решения за оценка на въздействието върху околната среда на 

територията на РИОСВ по отрасли и общини:  

           През 2021 г. е финализирана една процедура по задължителна ОВОС с Решение №РУ 

1-1/2021 г. за инвестиционно предложение  „Изграждане на депо за опасни отпадъци към 

горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци“ с разпоредителна 

част „Одобрявам”. Инвестиционното предложение, за което е проведена процедурата по 

ОВОС, е отнесено в позиция 9 „Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци чрез 

изгаряне, химично третиране или депониране по смисъла на Закона за управление на 

отпадъците“ на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 от ЗООС. Предвид дейността, която ще се 

осъществява в разгледания поземлен имот, намиращ се на територията на град Разград, и 
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попадаща в обхвата на Приложение №4 към чл.117, ал.1 от ЗООС, за експлоатацията на 

инсталацията е необходимо комплексно разрешително, изадено по реда на Глава седма на 

ЗООС. 

В заключение, броят на проведите процедури по задължителна ОВОС през 2021 г. е 

със 2 по-малко от тези, проведени през 2020 г. (3бр.). Като характер на инвестиционните 

инициативи, процедурата по ОВОС през 2021г. съществено се различава от тези през 2020 г., 

които са били в областта на пристанищната дейност, интензивното животновъдство и добива 

на подземни богатства.  

 Общ брой издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС на територията на РИОСВ по отрасли и общини. 

              През 2021 г. издадените индивидуални административни актове-решения по 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са 117, от които: 

 112 бр. с характер „да не се извършва ОВОС“; 

 5 бр. с характер „Да се извърши ОВОС“. 

Отчита се рязко повишаване с 56% на броя на проведените процедури през 2021 г. 

(117 броя), в сравнение с предходната 2020 г. (75 броя).  

  

Фиг. 56  Издадени решения по преценяване на необходимостта от ОВОС за периода 2017- 2021 г. 

 

Проведените процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 

в т.ч. издадените решения по преценка ОВОС през 2021 г., класифицирани съобразно 

категориите на Приложение №2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС са следните: 

 т. 1-„Селско, горско и водно стопанство“ – 45 бр.; 

 т. 2- „Минно дело“ – 10 бр.; 

 т. 3-„Енергийно стопанство“ – 17 бр.; 
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 т. 4-„Производство и преработка на метали“ – 1бр.; 

 т. 6- „ Инсталации в химическата промишленост (невключени в приложение № 1)“ – 

2бр.; 

 т. 7-„Предприятия в хранителната промишленост“ – 7 бр.; 

 т. 9- „Каучукова промишленост. Производство и преработка на продукти на базата на 

еластомери“ – 3 бр.(Инвестиционните предложения са реално 2, но решенията по 

преценка са 3, тъй като едното решение е обжалвано и има постановен втори 

административен акт); 

 т. 10- „Инфраструктурни инвестиционни предложения“ – 17 бр.; 

 т. 11- „Други инвестиционни предложения“ – 12 бр., от които: 

- т. 11, б- „Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци 

(невключени в приложение №1)“- 8 бр.; 

- т. 11, д – „Съхраняване на метален скрап, вкл. скрап от моторни превозни средства“ 

– 2бр.; 

- т.11, и – „Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове 

или животински отпадъци“- 2бр.; 

 т. 12 – „Туризъм и отдих“-1бр. 

Изменение на инвестиционни предложения по Приложение №1 (т. 6 – Интегрирани 

химически инсталации за производство в промишлен мащаб на химични вещества, 

използващи процеси на химично превръщане, където отделните инсталации са 

функционално свързани и които са предназначени: буква „д” - за производство на основни 

фармацевтични продукти с използване на химически или биологични процеси) – 2 бр. 

На следващите фигури е представено разпределението на инвестиционните предложения по 

категории, съгласно критериите на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС, както 

общо, така и по отделно за трите области, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ-

Русе: Русе, Разград и Силистра. 
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Фиг. 57 Разпределение на инвестиционните предложения по категории, съгласно критериите на 

Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС общо за трите области: Русе, Разград и Силистра, 

попадащи в териториалния обхват на РИОСВ-Русе 

 

 

 

Фиг. 58  Разпределение на процедираните инвестиционни инициативи в област Русе по 

категории, съгласно критериите на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС 
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Фиг. 59 Разпределение на процедираните инвестиционни инициативи в област Разград по 

категории, съгласно критериите на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС 

 

 

Фиг. 60 Разпределение на процедираните инвестиционни инициативи в област Силистра по 

категории, съгласно критериите на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС 

 
 

  Заключението от графичните данни за 2021 г. отново както за 2020 г. показва най-

голям процент на процедирани инвестиционни предложения, отнесени в т. 1 „Селско, горско 

и водно стопанство“ от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС.  

Разпределението на процедурите по отрасли е представено на територията на общините във 

всяка от трите области.  
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Табл.28  Разпределение на инвестиционните инициативи по групи и общини в Област Русе 

 

Област Русе 

Община 

 

Отрасъл Р
у

се
 

Б
о

р
о

в
о
 

Б
я
л
а
 

В
ет

о
в
о

 

Д
в
е 

м
о

ги
л
и

 

И
в
ан

о
в
о

 

С
л

и
в
о

 п
о

л
е
 

Ц
ен

о
в
о

 

О
б

щ
о

 

т. 1 -  Селско, горско и водно стопанство 3   1 2     3 5 14 

т. 2 – Минно дело 4   1         1* 6 

т. 3 – Енергийно стопанство 5 2   2     1 1 11 

т. 4 – Производство и преработка на метали 1*               1 

т. 6 – Инсталации в химическата 

промишленост 2               2 

т.7 – Предприятия в хранителната 

промишленост             1   1 

т. 9 – Каучукова промишленост. 

Производство и преработка на продукти на 

базата на еластомери 2+1*               3 

т.10 – Инфраструктурни инвестиционни 

предложения 6         1     7 

т.11-б – Инсталации и депа за обезвреждане 

и/или оползотворяване на отпадъци  4         1     5 

т.11-д – Съхраняване на метален скрап, вкл. 

скрап от моторни превозни средства 1       1       2 

т.11-и – Инсталации за обезвреждане или 

оползотворяване на животински трупове или 

животински отпадъци   1             1 

Общо  29 3 2 4 1 2 5 7 53 

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

 

Табл. 29 Разпределение на инвестиционните иницииативи по групи и общини в Област Разград 

 

Област Разград 

Община 

 

Отрасъл Р
аз

гр
ад
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ер
и

х
 

Л
о

зн
и
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а
 

С
ам

у
и

л
 

Ц
ар

 К
ал

о
я
н

 

З
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ет
 

К
у

б
р

ат
 

О
б

щ
о

 

т.1 -  Селско, горско и водно стопанство 4 4+1* 3 3   1 3 19 

т.2 – Минно дело    1     1 1 3 

т.3 – Енергийно стопанство 1         1  2 

т.7 – Предприятия в хранителната 

промишленост  2   1 1 1  5 

т.10 – Инфраструктурни инвестиционни 

предложения 2       2   4 

т.11-б – Инсталации и депа за обезвреждане 

и/или оползотворяване на отпадъци  2           2 

Изменение на инвестиционни предложения по 

Приложение №1 2       2 

Общо  11 7 4 4 3 4 4 37 

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

 



162 

 

162 

 

Табл.30  Разпределение на инвестиционните иницииативи по групи и общини в Област на 

Силистра 

 

Област Силистра 

Община 

 

Отрасъл С
и

л
и

с
тр

а 

Г
л
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и
н

и
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а 

Д
у

л
о

в
о

 

С
и
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о

 

Т
у
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А
л
ф

ат
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О
б

щ
о

 

т.1 -  Селско, горско и водно стопанство 2 2 2 2 3 1 12 

т.2 – Минно дело    1   1 

т.3 – Енергийно стопанство 1  2   1 4 

т.7 – Предприятия в хранителната 

промишленост    1   1 

т.10 – Инфраструктурни инвестиционни 

предложения 3  2 1   6 

т.11-б – Инсталации и депа за обезвреждане 

и/или оползотворяване на отпадъци  1      1 

т.11-и – Инсталации за обезвреждане или 

оползотворяване на животински трупове или 

животински отпадъци   1*    1 

т.12 – Туризъм и отдих 1      1 

Общо  8 2 7 5 3 2 27 

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

 

От изложените данни в Таблици 28, 29 и  30 може да се отчете, че издадените решения 

по преценяване на необходимостта от ОВОС за 2021 г. на територията, контролирана от 

РИОСВ-Русе, са разпределени както следва: 

 За област Русе- 53 бр. (47% повече от предходната 2020 г.); 

 За област Разград- 37 бр. (76% повече от предходната 2020 г.); 

 За област Силистра- 27 бр. (50% повече от предходната 2020 г.).  

Направеният анализ показва, че за 2021 г. област Русе е водеща по инвестиционна 

активност спрямо другите две области-Разград и Силистра.  
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Фиг. 61 Разпределение на инвестиционните инициативи по области 

 

 

Фиг. 62  Издадени решения по преценяване на необходимостта от ОВОС по области за период 

2017-2021 г. 

 

 

 Общ брой на обжалвани решения по ОВОС/решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС 

  През 2021 г. са обжалвани общо 9 Решения на Директора на РИОСВ-Русе, 

постановени по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва: 

 5 бр. Решения по ПНОВОС; 

 1 бр. Решение по ПНЕО; 

 2 бр. Решения за прекратяване на процедура по ПНОВОС; 
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 1 бр. Решение за прекратяване на процедура по ОВОС. 

 

 Общ брой на отменени решения 

 През 2021 г. няма отменени решения по ОВОС/решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

 Общ брой на становища по екологична оценка на планове и програми, предвидени да 

се реализират на територията, контролирана от РИОСВ  

През 2021 г. е постановено 1 становище по екологична оценка с разпоредителна част 

„Съгласувам” на проект на общ устройствен план на Община Две Могили. 

 

Общ брой на решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за 

планове и програми, предвидени да се реализират на територията на РИОСВ 

 Постановени са общо 40 процедури по преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО, от които: 

 1 бр. с разпоредителна част „Да се извърши ЕО”; 

 39 бр. с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”, разпределени в следните 

категории, съгласно критериите на Приложение № 2 на НУРИЕО: 

- т. 9.1-Подробни устройствени планове, в т.ч.: планове за застрояване-25 бр.; 

- т. 9.3- Планове за интегрирано развитие на общините-7 бр; 

- т. 5.1-Общинска/Регионална програма за управление на отпадъците - част от 

общинските програми за околна среда- 4 бр.; 

Програми извън критериите на Приложения  № 1 и 2 на НУРИЕО, но попадащи в обхвата 

на чл. 2, ал. 2 на наредбата-4 бр., от които: 

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива за периода 2021-2024 г.-1 бр.; 

 Програма за качеството на астомсферния въздух /КАВ/ за периода 2021-2026 г. – 1 

бр.; 

 Частично изменение на Общ устройствен план-1 бр.; 

 Програма за енергийна ефективност 2021-2027г.- 1 бр. 
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 Табл. 31 Разпределение на процедираните през 2021 г. планове/програми по области и общини в 

териториалния обхват на РИОСВ-Русе 
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т. 9.1 6  2  1 2 4 2 1  2 1 1 2  1 25 

т. 9.3  1 1 1      1  1   1 1 7 

Т. 5.1     1         1 1 1 4 

Краткосрочна 

програма за 

насърчаване 

използването на 

енергия от 

възобновяеми 

източници и 

биогорива 

  1              1 

Програма за 

качеството на 

астомсферния 

въздух 

1                1 

Частично 

изменение на Общ 

устройствен план 

   1             1 

Програма за 

енергийна 

ефективност 

  1              1 

общо 7 1 5 2 2 2 4 2 1 1 2 2 1 3 2 3 40 

 

1 бр. от постановените 40 бр. решения е с разпоредителна част „да се извърши ЕО“. В 

хода на проведените процедури са извършвани задължителните консултации със съответната 

РЗИ съобразно нормативните изисквания, а предвид спецификата на съответния 

план/програма, е извършена консултация и с БДДР и/или други институции по преценка на 

компетентния орган. Издадените решения  не са обжалвани в законоустановения срок и са 

влезли в сила. 

Сравнявайки отчетените данни за 2020 г., през 2021 г. по отношение на процедурите 

по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, могат да се обобщят следните 
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резултати:  Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО: 22 бр. за 2020 

г. и 40 бр. за 2021 г. или завишение с 82 %. 

Фиг. 63 Решения за преценяване необходимостта от извършване на ЕО за периода 2017- 2021 г. 

 

                

Общ брой на решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО 

През отчетния период са издадени общо 30 бр. решения за прекратяване на 

административни производства, започнали по реда на Глава шеста на ЗООС, разпределени 

както следва: 

 23 бр. за прекратяване на процедури по реда на раздел III, глава Шеста от ЗООС, от 

които: 

 - 5 бр.- по искане на възложителя; 

 - 8 бр.- повече от 12 месеца от даването на указания от компетентния орган, 

възложителят не е внесъл информация/документация; 

 - 5 бр.- не е представена допълнителна информация в указания от компетентния 

орган срок, от които 4 бр. са прекратени на етап „Уведомление”. 

 - 5 бр.- поради недопустимост спрямо действащи нормативни/административни 

актове, от които 4 бр. са прекратени на етап „Уведомление“, преди определяне на 

приложимата процедура и 1 бр. е прекратена на финалния етап от процедурата по ОВОС, 

след провеждане на обществено обсъждане; 

 7 бр. за прекратяване на процедури по реда на раздел II, глава Шеста от ЗООС, от 

които: 

 - 5 бр.- по искане на възложителя; 

 - 1 бр.-повече от 12 месеца от даването на указания от компетентния орган, 

възложителят не е внесъл информация/документация; 

 - 1 бр. – не е представена допълнителна информация в указания от компетентния 

орган срок. 
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 Общ брой на обжалвани становища по ЕО/решения за преценяване на необходимостта 

от извършване на ЕО 

През 2021 г. няма обжалвани становища по ЕО/решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО. 

 Общ брой на отменени решения 

През 2021 г. няма отменени становища по ЕО/решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО. 

Общ брой на решения за преценяване на вероятната степен на въздействие върху 

предмета и целите на опазване на защитените зони 

Като част от превантивния контрол е и опазването на защитените зони от мрежата 

Натура 2000.  

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 

годината са издадени общо 1491 броя писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, като за 25 от 

тях е определено, че е възможно отрицателно въздействие, поради което същите са 

подложени на самостоятелна процедура по преценяване на вероятната степен на отрицателно 

въздействие. 

Проведени са 157 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 22 

самостоятелни процедури по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие 

и са издадени 13 решения за прекратяване на започналите процедури по преценка ОС. 

От проведените процедури по преценка ОС за 2021 г. преобладават план-извлеченията 

за промяна на вида и интензивността на сечта (общо 12 броя) и различни по характер 

инвестиционни предложения (общо 9 броя).  

Контрол по изпълнение на условията в издадените административни актове по реда на 

Глава шеста от Закона за опазване на околната среда 

 Осъщественият контрол (планови и извънреден) по реда на Закона за опазване на 

околната среда пред отчетния период е следният:  

 Планови проверки – 51 бр.; 

 Извънредни проверки– 8 бр. 

           При осъществената контролна дейност, която е резултат от извършените планови и 

извънредни проверки, през 2021 г. има съставен 1 акт за установяване на административно 

нарушение на физическо лице за неуведомяване по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на 

околната среда. 

Постигнати резултати: 
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 Разгледани са приоритетно в най-кратки срокове инвестиционни предложения, 

планове и програми, инициирани от физически и юридически лица, които ще 

кандидатстват за финансиране от Европейски структурни и инвестиционни фондове; 

 Осигурена е 100% прозрачност и достъпност на проведените процедури по ОВОС и 

ЕО и издадените административни актове. 

Изводи 

С оглед възможностите, които предоставя законодателят, при провеждане на 

процедури по реда на Глава шеста на ЗООС и постановяване на съгласувателни 

административни актове, РИОСВ-Русе поставя необходимите условия на всеки етап от 

реализиране на инвестиционното предложение/план/програма. 

Административните актове са постановени, както след предоставянето на изисканите 

становища в хода на проведените консултации, така и след постъпване на резултатите от 

осигурения обществен достъп до документацията. 

 

5. Информация за състоянието на околната среда за активно формиране на 

общественото поведение за грижа към околната среда 

 

В процедурите по реда на Глава шеста на ЗООС общественият достъп до 

предоставената от възложителите документация се осигурява по няколко начина: чрез 

интернет страницата на РИОСВ-Русе, чрез Публичния регистър на процедурите по ОВОС и 

ЕО, както и на място в сградата на инспекцията. Обществен достъп до документациите 

предоставят и общини и кметства, на територията на които са инициирани инвестиционните 

предложения, за които РИОСВ-Русе следва да се произнесе с крайно решение относно 

осъществяването им. 

 

6. Комплексни разрешителни   

Общият брой оператори с издадени комплексни разрешителни (КР) на територията на 

РИОСВ-Русе през 2021 г. е 57. Инсталациите с КР са 67, разпределени по дейности от 

Приложение № 4 от ЗООС.  Една площадка/инсталация, притежаваща КР не е изградена и 

въведена в редовна експлоатация до края на 2021 г., а две не се експлоатират дългосрочно. 

Не функционира и инсталацията на „Булмаркет ДМ” ЕООД (бивш „Полисан” АД). През 2021 

г. са  издадени още четири КР на оператори, осъществяващи производствена дейност, 

попадаща в Приложение № 4 от ЗООС: „Николови Груп 19“ ООД, гр. Исперих, община 

Исперих /(6.6. „а“),  „Зо Зам“ ЕООД, с. Лъвино, Община Исперих /(6.6. „а“), „Белсистемс“ 

ООД, гр. Бяла /(6.6. „а“), „Биовет“ АД, гр. Пещера, площадка гр. Разград /(4.5.). Две 

инсталации: едната собственост на „Пилко” ЕООД, (6.6 „а”), площадка с. Българка, а другата 
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„Агро Инфра” ЕООД с. Острово, община Завет  са в процес на издаване на комплексно 

разрешително. 

 

Табл. 32 Обекти с производствена дейност по Приложение № 4 от 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. „Градус 98” АД, гр. Стара Загора – площадка гр. Русе, кв. Средна Кула /(6.6, „а”) 

1.8. „Градус 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. „Пилко” ЕООД, гр. Разград – площадка с. Киченица 2/(6.6, „а”); 

1.12. „Пилко” ЕООД, гр. Разград – площадка с. Чуковец /(6.6, „а”); 

1.13. „Свинекомплекс Николово” АД, с. Николово 6.6, „б” и „в” 

1.14. „Иридис” ЕООД – гр. Дулово /(6.6, „а”)  

1.15. „Агротайм” ООД, гр. Исперих 6.6, „в” 

1.16. „Агроспектър Инвест” АД, гр. София - площадка с. Ветрен 6.6, „б” и „в” 

1.17. „Свинекомплекс Голямо Враново- Инвест” АД, с. Голямо Враново, общ. Сливо поле 6.6, „б” и „в” 

1.18. „Карас” ООД, гр. Глоджево / (6.6 „а”) 

1.19. „Непал 10” ООД, гр. Варна, площадка с Щръклево/ (6.6 „а”) 

1.20. „Ел Джи 15” ЕООД, с. Бъзън, Община Русе / (6.6 „а”) 

1.21.  „Мемотрейд” ЕООД, с. Бели лом, Община Лозница / (6.6 „а”) 

1.22.  ЕТ „Рикота 4 – Силвия Симеонова”, с. Г. Извор, Община Самуил/(6.6 „а”) 

1.23. „А. А. Фарма” ЕООД, с. Шуменци, Община Тутракан/(6.6 „а”) 

1.24. „Биопродукт”ООД, гр. Русе, площадка с. Тетово/(6.6 „а”) 

1.25. „Енсан 96” ЕООД, с. Дянково/(6.6 „а”) 

1.26.  „Екопродукт” ЕООД, с. Попина, площадка с. Попина/(6.6, „в”); 

1.27. „Екопродукт” ЕООД, с. Попина, площадка с. Ветрен/(6.6, „в”); 

1.28. „ЕДЖИ ЕМ” ЕООД, гр. Ветово, площадка в гр. Цар Калоян/(6.6 „а”) 

1.29. „Детелина – 08” ЕООД, гр. Разград, площадка в гр. Ветово/(6.6 „а”) 

1.30. „Денимал” ООД, с. Лъвино, Община Исперих, площадка в с. Киченица /(6.6 „а”) 

1.31. „КО и БО Импорт Експорт” ЕООД, гр. Мартен, площадка в с. Борисово /(6.6 „а”) 

1.32. „Язошефи” ООД, с. Смирненски, Община Ветово /(6.6 „а”) 

1.33. „Нарсел“ ЕООД, с. Липник /(6.6 „а”) 

1.34. „Синержи груп“ ООД, с. Делчево, Община Исперих /(6.6 „а”) 

1.35. „Каменовско пиле“ ЕООД, с. Каменово, Община Кубрат /(6.6. „а“) 

1.36. „Николови – груп 19“ ООД, гр. Исперих /(6.6. „а“) 

1.37. „Зо Зам“ ЕООД, с. Лъвино, община Исперих /(6.6. „а“) 

1.38. „Белсистемс“ ООД, гр. Бяла /(6.6. „а“) 

2. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане 

2.1. „Труд” АД, гр. Русе (3.5.) 

2.2. „Керос България” АД – гр. Русе (3.5.) 

2.3. „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. „Биовет” АД – гр. Пещера – клон Разград / 4.5 - ваксини 
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3.7. „Мегахим” АД, гр. Русе 4.1, б 

3.8. „Булмаркет ДМ” ЕООД, гр. Русе 1.2 (бивш Полисан АД) 

3.9. „Екон – 91” ООД, гр. Русе /(4.1, „б”) 

3.10. „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД, гр. Русе/ (4.1 б и 4.3.) 

3.11. „Емакс” ООД, гр. Силистра 5.1.2 г и 5.5 

3.12. „Б контакт“ ООД, гр. Бяла, община Бяла /(4.2.г и 4.4.) 

4 Преработвателни предприятия 6.4 

4.1 „АДМ Разград” 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” АД  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 „Линамар Лайт Металс Русе” ЕООД гр. Русе (2.5 „б”) 

8.2 „Екогалваник” ООД, гр. Русе (2.6.) 

8.3 „Балканцинк” АД, гр. Русе (2.6.) 

8.4 „Новал 1” ЕООД, гр. Разград (2.5 „a”) 

8.5 „Екотрейдметал” ЕООД, гр. Силистра (2.5 „a”) 

 

Видно от данните, представени в таблицата, най-голям дял имат инсталациите за 

интензивно отглеждане на животни-свине и птици. Същите са разпределени равномерно в 

трите области. През 2021 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 степен в останалите населени места в трите области. 

През 2021 г. са извършени 26 проверки за изпълнение на условията в издадените КР. При 

проверките на повечето от операторите не са установени съществени нарушения по спазване 

на условията в КР, като са дадени общо 22 предписания,  които са изпълнени в законовите 

срокове.  В сравнение с 2020 г. сигналите  за замърсяване на въздуха с миризма на “бакелит” 

са по-малко, като е идентифициран като потенциален замърсител „Линамар Лайт Металс 
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Русе“ ЕООД. Съставени са два АУАН и са издадени НП:  на „АДМ Разград“ ЕАД на 

стойност 60 000 лв. и на „Емакс“ ООД  в размер на 10 000 лв. 

Фиг. 64 Нарастване броя на обектите с КР на територията на РИОСВ Русе през годините 
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7. Екологична отговорност и отстраняване на минали екологични щети 

 През 2021 г. са  извършени 13  контролни проверки на обекти, които подлежат на 

контрол по Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.  

През отчетния период не са настъпвали 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.   

Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети  

През 2021 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. 
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8. Доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда –  

EMAS и екомаркировката на ЕС 

 

EMAS е схема на Общността за управление на околна 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 околна 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 им обучение. 

На територията на РИОСВ-Русе за 2021 г. няма дружества, които са преминали през 

процедури за екомаркировка или изпълняват ангажименти по системата EMAS. 

 

9. Информация за състоянието на околната среда за активно формиране на 

обществено поведение за грижа към околната среда  

 

През 2021 г., в изпълнение на Програма 5 „Информиране, участие на обществеността в 

процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите на контрол”, са проведени 6 

кампании: 2 февруари- Световен ден на влажните зони; 22 март- Световен ден на водата; 22 

май- Международен  ден на биологичното разнообразие; 5 юни- Световен  ден на околната 

среда; 29 юни-Международен  ден на река Дунав; Европейската седмица за намаляване на 

отпадъците -през месец ноември. Голяма част от инициативите са организирани и проведени 

при спазване на противоепидемичните мерки, наложени от министерство на 

здравеопазването. В рамките на проведените кампании са проведени 4 конкурса. 

2 февруари 2021 г. - Световен ден на влажните зони 

Тема: „Влажните зони и водата“ 

 

„Влажните зони и водата“ бе темата за Светновния ден на влажните зони през 2021 г. 

Тя насочва вниманието към влажните зони като източник на сладка вода и насърчава 

действия за тяхното възстановяване и спиране на загубата им.  

По повод Световния ден на влажните зони РИОСВ-Русе обяви конкурси за проект на 

пощенска марка/магнит. Победителите в конкурса получиха грамоти и предметни награди.  
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Пълният списък на отличените автори е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе. 

(https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse/23247-novo-pobediteli-v-konkursa-na-riosv-

ruse-za-proekt-na-poshtenska-marka-i-magnit-po-povod-svetovniya-den-na-vlazhnite-zoni-2021-g-

na-tema-vlazhnite-zoni-i-vodata). 

Победители в конкурса за проект на пощенска марка: Анастасия Христова – НУ 

„Ангел Кънчев“, гр. Русе и   Петя Димитрова – ОБДЦКИ – Русе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 март 2021 г. – Световен ден на водата 

Тема: „Какво означава водата за Вас?“ 

 

  Във връзка с отбелязването на Световния ден на водата 2021 г. РИОСВ-Русе се 

включи като партньор в традиционния конкурс за мултимедийна презентация на тема „Какво 

означава водата за Вас?“ В рамките на обявените от конкурса срокове по набиране на 

конкурсните материали постъпиха много презентации, една част от които индивидуални, а 

друга, в съавторство от двама и повече участници. 
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22 април 2022 г. – Ден на Земята 

Тема: „Да възстановим Земята“ 

 

 

 

 

 

 

Темата на Деня на Земята 2021 г. бе „Да възстановим Земята“. Тя поставя  фокус 

върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене, 

които могат да възстановят екосистемите в световен мащаб. Поставя се акцент, че 

смекчаването или адаптацията са единствените начини за справяне с изменението на 

климата. През 2021 г. РИОСВ-Русе не е провеждала инициативи за отбелязване на 

Международния ден на Земята поради наложените противоепидемиологични мерки в 

страната. 

22 май 2021 г. – Международен ден на биологичното разнообразие 

Тема: „Ние сме част от решението“ 

 

 

 

 

 

 

 

 Във връзка с отбелязването на  Международния ден на биологичното разнообразие 22 

май 2021 г. РИОСВ-Русе обяви  конкурс за рисунка/снимка с послание е на тема: „Ние сме 

част от решението“ .  

За победител в конкурса  е обявена Рая Хайнаджиева, 10 клас, МГ „Баба Тонка“ гр. Русе. 
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„Ние сме част от решението” 

„Пчелите са богатството на природата, без което животът би бил невъзможен. Тези 

уникални насекоми са толкова малки, но същевременно толкова значими за всички нас. Те са 

отговорни за 80% от опрашването на планетата, включително за 3/4 от земеделските 

култури. Осигуряват огромна част от храната, която ядем всеки ден. Благодарение на техния 

труд се произвеждат мед, пчелен прашец и прополис. Пчелите правят планетата ни красива. 

Те са причината за голямото разнообразие от цветя. Истината е, че работата им не може да 

бъде извършена от никого другиго. За жалост, хората рядко забелязваме красотата на 

природата в забързаното ни ежедневие. Не я ценим, а напротив – рушим я. Известно е, че 

пчелите по света намаляват с бързи темпове. Причините за това са много, а ние хората сме 

една от основните. Мислим първо за собствената си сигурност, а останалото не ни 

интересува. Но дори да сме безразлични към загубата на биоразнообразие сред насекомите и 

растенията, трябва да проумеем, че нищо не може да съществува без пчелите, дори самите 

ние. И въпреки това продължаваме да ги лишаваме от техните местообитания. Голям брой 

загиват в следствие на силно токсичните химични пестициди, които хората използваме 

безразборно, без дори да се замисляме за вредите, които нанасят. Ясно е, че употребата им не 

боже да бъде спряна напълно, но може да бъде сведена до минимум и заменена с 

алтернативни методи. Ако не искаме да унищожим животът по цялата ни планета, ще трябва 

да спрем да поставяме себе си над всички останали и да осъзнаем вредата, която нанасяме 

ежедневно. В живота на пчелите се крепи цялото съществуване на всичко живо. Изчезнат ли 

те, нищо няма да е същото. Всичко ще рухне по ефекта на доминото. Животът няма да бъде 

възможен. Красотата на природата, която всички познаваме, ще бъде унищожена, а 

виновниците ще сме ние. Все още има шанс да променим това и да спасим тези 

изключително важни насекоми. Всички ние сме част от проблема, следователно можем да 

бъдем част и от неговото решение. Нека престанем да рушим всичко около себе си и да 

запазим красотата на природата, докато все още можем!“ 
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5 юни 2022 г. – Световен ден на колоната среда 

Тема: „Възстановяване на екосистемите“ 

 

През годините Световният ден на околната среда се превърна в една от най-

мащабните кампании, посветени на опазването на природата и в международна платформа за 

вдъхновение и промяна на световно ниво. 

РИОСВ-Русе отбеляза с поредица инициативи Световния ден на околната среда 2021 

г. 

На 4 юни 2021 г.,  в залата на Младежки дом- гр. Силистра е открит тридесетият 

форум „Сребърна 2021“. Той се провежда в навечерието на Световния ден на околната среда 

5 юни. По време на Форума  ученици от цялата страна защитават своите екологични проекти. 

Като съпътстващи прояви се провеждат конкурси за рисунка, стихотворение и есе. 

Като патньор на ЦПЛР-ОДК-Силистра РИОСВ-Русе отличи със Специални награди 6 

участника в конкурсите за литературна творба и рисунка на тема „Планетата Земя-безценен 

дар“.  

  На 8 юни 2021 г. в Информационния център на РИОСВ-Русе се състоя открит урок с 

участието на възпитаници на Занималня „Бърборино“-гр. Русе. Урокът започна с 

представяне работата на екоинспекцията, като е поставен акцент върху  посланията на 

Световния ден на околната среда „Възстановяване на екосистемите“. В края на урока децата 

сами  изведоха заключения как с поведението си да подпомогнат опазването на околната 

среда. В Информационния център е открита изложба с техни рисунки. 

10 юни 2021 г. В ПГСАГ „Пеньо Пенев“ гр. Русе се проведе учебен час, посветен на 

оокланата среда. Представени бяха презентации за замърсяване на въздуха, водите, почвите. 

Отличени със специална награда са двама участника в конкурсите за рисунка и макет на  

училището. Учебният час е част от реализацията на проекта, финансиран от ПУДООС, който 

професионалната гимназия изпълнява. 
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22.06.2021 г.-Награждаване на отличените автори в конкурса за екодизайн, 

организиран от  ПДВГА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе в партньорството на РИОСВ-Русе. 

Откриване на изложба с макети от конкурса за екодизайн  „Мисли зелено“ по повод 

Световния ден на околната среда – 5 юни 2021. 

 

29 юни 2021 г. – Международен ден на река Дунав 

Тема:  „Открий Дунав“ 

„Открий Дунав“  бе мотото на кампанията по повод 29 юни- Ден на река Дунав през 

2021 г.   Целта е да се насърчи опознаването на река Дунав и нейните притоци, и отново да се 

подчертае жизненоважната им роля за осигуряването на вода, храна, отдих и поминък. 

За отбелязване на Международния ден на река Дунав РИОСВ-Русе проведе 

образователна инициатива  с възпитаници на Занималня „Бърборино“.  На крайбрежната 

алея на града е проведена кратка беседа и викторина, посветена на река Дунав. Представени 

са ангажиментите на структурите на Министерството на околната среда и водите за 

опазването на реката. Групата посети  Флотската кула и хидрометеорологичната  служба на 

АППД, където  са представени исторически факти за корабоплаването и дейността на една от 

6-те хидрометеорологични служби на Агенцията. Поставен е акцент върху опазването на 

биологичното разнообразие на река Дунав. В края на открития урок децата се включиха в 

празника, организиран от Пристанищна инфраструктура. 

През 2021 г. Информационният център на инспекцията е посетен от 145 души, а 

интернет страницата е  посетена от  16 600  потребителя. Актуална информация за 

контролната дейност на инспекцията се предоставя на медиите, чрез изпращане на 

прессъобщения – 68 през 2021 г., отговори на журналистически въпроси -15 и  17 интервюта 

в национални и регионални медии.  Водещи са  темите са  чистотата на атмосферния въздух 

в Русе, опазване на биологичното разнообразие и дейностите по проекта на РИОСВ-Русе, 
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финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“  и изпълняван  на 

територията на Поддържан резеват „Сребърна“.  

За отчитане реализацията на дейностите по проект „Подобряване на структурата и 

функциите на местообитания с код 91Е0* и 91F0 на територията на поддържан резерват 

„Сребърна“, приключил през 2020 г., е проведена он-лайн пресконференция в 

информационния център на инспекцията.  

През 2021 г. на територията на резервата „Сребърна“ са  проведени две публични 

събития по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на 

местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, 

финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”:  

 На 19 май пред местната общественост и заитересованите институции бе 

демонстрирана работата на многофункционалната самоходна машина – амфибия, с 

която механизирано ще се остраняват тръстика, плаващи острови (кочки), тиня и 

детрит (биогенни елементи); 

 На 21 октомври, с публична церемония „Първа копка“ е дадено началото на 

дейностите по изграждането на западен канал в Поддържан резерват „Сребърна“. 

Изграждането на западен канал е една от основните дейности по проекта на РИОСВ-

Русе. 

Към 31.12.2021 г. в РИОСВ-Русе са постъпили 29 писмени заявления за достъп до 

обществена информация. Издадени са 21 бр. Решения за предоставяне на информация. 

Решения за отказ не са издавани. Голяма част от заявителите са общини, тъй като 2021 е 

годината, в която общините актуализират програмите за опазване на околната среда и тези за 

управление на отпадъците. През 2021 г. се отчита висока активност на гражданите за разлика 

от предходни години. Търсената информация касае  резултатите от контролната дейност и 

процесите на вземане на решения. 

 

10. Административно-наказателна отговорност и принудителни административни 

мерки  

 

През 2021 г. са съставени 85 акта за установени административни нарушения, спрямо 

111 за предходната година. Най-много съставени актове има по Закона за управление на 

отпадъците, Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, Закон за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения. През 2021 г. 

регистрираните нарушения по ЗУО са 23 бр., при отчетени през 2020 г. – 67 бр., по ЗООС са 

12 бр., при отчетени през 2020 г. 7 бр., по ЗЧАВ 20 бр. при отчетени за 2020 г. 6 бр., по ЗВ са 
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8 бр. при 10 бр. отчетени за 2020 г. Издадените НП през 2021 г. са 80 бр., като 8 от тях са по 

АУАН от 2020 г., както следва:  

 АУАН № 0002545/27.08.2020 г. на „Лъки сис“ ЕООД, гр. Силистра, издадено е НП № 

1/15.01.2021 г.в размер на 4000 лв.; 

 АУАН № 0002517/04.12.2020 г. на „Аристон С“ ООД, гр. Русе, издадено е НП № 

2/21.01.2021 г.в размер на 2000 лв.; 

 АУАН № 0002499/16.12.2020 г. на ДЗЗД „Шик шик“, гр. Разград, издадено е НП № 

3/28.01.2021 г.в размер на 2000 лв.; 

 АУАН № 0001736/25.08.2020 г. на „Дани груп 04“ ЕООД, гр. Русе, издадено е НП № 

4/22.02.2021 г.в размер на 7000 лв.; 

 АУАН № 0002220/23.11.2020 г. на И.Д., село Чинтулово, издадено е НП № 

5/25.03.2021 г.в размер на 100 лв.; 

 АУАН № 0002222/23.11.2020 г. на Т.Д., село Чинтулово, издадено е НП № 

6/25.03.2021 г.в размер на 100 лв.; 

 АУАН № 0002221/23.11.2020 г. на Н.С., село Чинтулово, издадено е НП № 

7/25.03.2021 г.в размер на 100 лв.; 

АУАН № 0002219/23.11.2020 г. на З.Д., село Чинтулово, издадено е НП № 

8/25.03.2021 г.в размер на 100 лв.; 

През 2021 г. издадените НП са 80.  

През изтеклата година има шест прекратени административонаказателни процедури 

на основание чл. 54 от ЗАНН. През 2021 г. са отменени 6 бр. наказателни постановления на 

обща стойност 17 800 лв по ЗУО, които са издадени през 2020 г. 

Докато през 2020 г. са обжалвани 28 от издадените 94 НП, то през 2021 г. броят на 

обжалваните наказателни постановления е 18 от 80 НП. От всички НП през 2021 г., влезли в 

сила са 57, а 18 са в текуща съдебна процедура.  

Приключилите с „писмено предупреждение“ през 2021 г. преписки са 5, докато през 

2020 г. са били 11.   

Съществено затруднение създава връчването на АУАН съставени в отсъствие на 

нарушителя. В много от случаите се иска съдействие и от органите на МВР, но лицата или 

представляващите юридическото лице не биват открити. Това значително възпрепятства 

административно наказателната дейност и ангажиране отговорността на нарушителите, тъй 

като на основание чл. 43, ал. 6 от ЗАНН, следва да спрем производството. Спрените 

производства, поради невъзможност за откриване на нарушителя са 4бр. 
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 За регистрираните отклонения в определените нормативни емисионни норми и 

ограничения, и замърсяване на околната среда над допустимите норми, към нарушителите са 

приложени изискуемите процедури, съгласно чл. 69 от ЗООС. Изготвени са 45 преписки за 

санкции, както следва: 

 Наложени санкции – 19 по компонент води и 4 по компонент въздух; 

 Намалени- 4 по компонент води и 3 по компонент въздух; 

 Отменени –14 по компонент води и 1 по компонент въздух. 

 За установени минимални превишения на ИЕО на трима оператори през 2021 г. не са 

наложени ТМС по чл. 69 от ЗООС, а са издадени писмени предупреждения от директора на 

РИОСВ-Русе. 

През 2021 г. е постъпила една жалба срещу наложени санкции по чл. 69 от ЗООС. 

Данните от предходната 2020 г. са както следва: 10 наложени, 14 намалени, 14 

прекратени/спрени/отменени, а възобновени 2, което показва, че има тенденция към 

увеличаване спрямо предходната година. 

По чл. 69 от ЗООС в периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. е получена следната 

сума от санкции: 128 082, 22 лв. (за сравнение, през 2020 г. събраната сума е била 272 300, 67 

лв.). 

От нея 80 % са приведени на следните общини: 

 Община Русе- 20657,18 лв.; 

 Община Исперих- 1808,8 лв.; 

 Община Иваново- 49,6 лв.; 

 Община Сливо поле- 598,4 лв.; 

 Община Разград- 42004,26 лв.; 

 Община Тутракан-18728,1 лв.; 

 Община Лозница- 3827,76 лв.; 

 Община Силистра- 13481,69 лв.; 

 Община Ситово- 81,38 лв.; 

 Община Самуил- 801,6 лв. 

 Общо на общините е приведена сумата от 102 038, 77 лв. През 2020 г. преведената 

сума е била 211 229, 29 лв. Най-големи обекти – замърсители през 2021 г. са установени в 

общините – Разград, Русе и Тутракан. 

 

 

 



181 

 

181 

 

 

 

V. ПРОЕКТИ/ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

Табл. 33 Информация за проекти, финансирани от ПУДООС 

№ Наименовани

е 

Кратка 

характеристика 

Период за 

реализиране 

Статус 

(започнал, 

приключил, 

изпълнява 

се) 

Източник 

на 

финансиран

е 

Стойност Изпълнение, 

включително 

изразходени 

средства 

1 Кметство 

Пиргово, 

община 

Иваново 

Изграждане на 

площадка и фитнес 

на открито 

17.03-

06.07.21 г. 

приключил ПУДООС 9546,00 лв. 9546,00 лв. 

2 Кметство 

Семерджиево, 

община Русе 

Природа и спорт, 

ръка за ръка 

05.04-

07.07.21г. 

приключил ПУДООС 9996,12 лв. 9973,82 лв. 

3 Кметство 

Сандрово, 

Община Русе 

Изграждане на 

стрийт фитнес 

площадка 

29.03-

08.09.21г. 

приключил ПУДООС 9997,92 лв. 9997,92 лв. 

4 Кметство гр. 

Завет, Община 

Завет 

Зелен рай за нашите 

деца 

01.06-

09.09.21 г. 

приключил ПУДООС 9929,00 лв. 9890,00 лв. 

5 Кметство 

Юпер, 

Община 

Кубрат 

Изграждане на зона 

за отдих и спорт 

31.03-

09.09.2021г 

приключил ПУДООС 9998,40 лв . 9998,40 лв. 

6 Кметство 

Тертер, 

Община 

Кубрат 

Изграждане на 

мемориален кът 

02.04-

08.09.21 г. 

приключил ПУДООС 9888,00 лв. 9888,00 лв. 

7 Кметство 

Бреница, 

Община 

Тутракан 

Изграждане на 

детска и спортна 

площадка 

29.03-

15.09.21 г. 

приключил ПУДООС  

 

 

9994,62 лв. 

9994,62 лв. 

8 Кметство 

Преславци, 

Община 

Тутракан 

Благоустрояване на 

зелени площи за 

отдих и игра 

17.03-

15.09.21 г. 

приключил ПУДООС 9989,98 лв. 9989,98 лв. 

9 Кметство 

Търновци, 

Община 

Тутракан 

Благоустрояване и 

залесяване на парк 

17.03-

15.09.21 г. 

приключил ПУДООС 9988,48 лв. 9988,48 лв. 

10 Кметство 

Тутракан, 

Община 

Тутракан 

Възстановяване на 

зона за отдих 

29.03-

15.09.21 г. 

приключил ПУДООС 9996,52 лв. 9996,52 лв. 

11 Кметство 

Васил Левски, 

Oбщина 

Алфатар 

Изграждане и 

благоустрояване на 

кът за отдих 

25.03-

27.10.21 г. 

приключил ПУДООС 10000,00 лв. 9877,20 лв. 

12 Кметство 

Алфатар, 

Oбщина 

Алфатар 

Изграждане на зона 

за отдих и игри 

05.04-

27.10.21 г. 

приключил ПУДООС 10000,00 лв. 10000,00лв 

13 Кметство Изграждане на място 15.04- приключил ПУДООС 10000,00 лв. 10000,00 лв. 



182 

 

182 

 

Правда, 

Oбщина 

Дулово 

за отдих 28.10.21 г. 

14 Кметство 

Айдемир, 

Oбщина 

Силистра 

Изграждане на 

спортна площадка с 

фитнес уреди на 

открито 

25.03-

10.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9938,00лв 9938,00 лв. 

15 Кметство 

Професор 

Иширково, 

Oбщина 

Силистра 

Здраве и спорт за 

децата 

29.03-

10.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9988,00лв 9988,00 лв. 

16 Кметство 

Бъзън, 

Oбщина Русе 

Обичам природата и 

аз участвам 

02.04.21г.-

11.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9935,00 лв. 9923,40 лв. 

17 Кметство 

Босилковци, 

Oбщина Бяла 

Спорт, отдих и игра 

в чиста околна среда 

29.03-

30.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9995,44 лв. 9995,44 лв. 

18 Кметство 

Брестовица, 

Oбщина 

Разград 

Зелен еко кът 02.04-

30.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9975,60 лв. 9975,60лв 

19 Кметство 

Пепелина, 

Oбщина Две 

Могили 

Обособяване на зона 

за отдих 

25.03-

30.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9997,50 лв. 9997,50 лв. 

20 Кметство Цар 

Асен, Oбщина 

Алфатар 

Привлекателна зона 

за отдих 

25.03-

30.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9999,88 лв. 9894,00 лв. 

21 Кметство 

Бистра, 

Oбщина 

Алфатар 

Привлекателна зона 

за отдих 

25.03-

30.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9997,00 лв. 9933,60 лв. 

22 Кметство 

Чуковец,Общи

на Алфатар 

Привлекателна зона 

за отдих 

25.03-

30.11.21 г. 

приключил ПУДООС 10000,00 лв. 9934,80 лв. 

23 Кметство 

Стражец, 

Община 

Разград 

Почистване, 

озеленяване и 

създаване на зона за 

отдих и детска 

площадка 

02.04-

30.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9990,00 лв. 9990,00 лв. 

24 Кметство 

Киченица, 

Община 

Разград 

Почистване, 

озеленяване и 

създаване на зона за 

отдих и детска 

площадка 

31.03-

30.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9997,56 лв. 9997,56 лв. 

25 Кметство 

Ирник, 

Община 

Ситово 

Спорта е здраве 02.04-

23.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9979,80 лв. 9979,80 лв. 

26 Кметство 

Малък 

Поровец, 

Община 

Исперих 

Обичам природата - 

и аз участвам 

25.03-

25.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9981,20 лв. 9981,20 лв . 

27 Кметство 

Китанчево, 

Община 

Исперих 

Почистване, 

облагородяване и 

изграждане на 

детска площадка-кът 

за отдих 

12.07-

25.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9941,40 лв. 9941,40 лв. 

28 Кметство Фитнес площадка на 05.04- приключил ПУДООС 10000,00 лв. 10000,00 лв. 
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Добротица, 

Община 

Ситово 

открито 23.11.21 г. 

29 Кметство 

Долна 

Студена, 

Община 

Ценово 

Проект за 

озеленяване и 

възстановяване на 

зелена площ 

07.04-

24.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9999,00лв 9999,00 лв. 

30 Кметство 

Дряновец, 

Община 

Разград 

Зона за отдих и 

спорт 

02.04-

30.11.21 г. 

приключил ПУДООС 9996,00 лв. 9996,00 лв. 

31 Кметство 

Мортагоново, 

Община 

Разград 

Зона за спорт и 

фитнес на открито и 

кът за отдих 

05.04-

19.11.21г. 

приключил ПУДООС 9999,80лв 9999,80 лв. 

32 Кметство 

Ясеновец, 

Община 

Разград 

Почистване и 

създаване на зона за 

отдих и детска 

площадка 

02.04-

30.11.21г. 

приключил ПУДООС 9997,56 лв. 9800,76 лв. 

33 Кметство 

Сейдол, 

Община 

Лозница 

Възстановяване на 

парково 

пространство и 

създаване на зона за 

отдих и игри 

27.04-

30.11.21г. 

приключил ПУДООС 9998,28 лв. 9998,28 лв. 

34 Кметство 

Бабово, 

Община 

Сливо поле 

Облагородяване на 

зелени площи и 

изграждане на кът за 

отдих 

 Предстои 

проверка 

през 2022 г. 

ПУДООС 9840,00 лв. 9840,00 лв. 

35 Кметство 

Борисово, 

Община 

Сливо поле 

Облагородяване на 

зелени площи, 

изграждане на кът за 

отдих и реновиране 

на зона за фитнес 

 Предстои 

проверка 

през 2022 г. 

ПУДООС 9960,00 лв. 6024,00 лв. 

36 Кметство 

Юделник, 

Община 

Сливо поле 

Почистване, 

озеленяване и 

благоустрояване на 

парк 

 Предстои 

проверка 

през 2022 г. 

ПУДООС 9984,00 лв. 9984,00 лв. 

37 Община 

Сливо поле, 

гр. Сливо поле 

Облагородяване на 

гробищен парк и 

обособяване на зона 

за траурни ритуали 

 Предстои 

проверка 

през 2022 г. 

ПУДООС 9900,00 лв. 9900,00 лв. 

38 Кметство 

Бръшлен, 

Община 

Сливо поле 

Облагородяване на 

зелени площи, 

изграждане на 

детска площадка 

 Предстои 

проверка 

през 2022 г. 

ПУДООС 9805,80 лв. 6925,80 лв. 

39 ОУ „Христо 

Ботев“ , с. 

Ценово, 

Oбщина 

Ценово 

Проект за 

озеленяване и 

възстановяване на 

зелена площ 

07.05-

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 5000,00 лв. 5000,00 лв. 

40 Център за 

обществена 

подкрепа, 

с.Ценово, 

Oбщина 

Ценово 

Обичам природата и 

аз участвам 

27.04-

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4998,98 лв. 4998,98 лв. 

41 ОУ „Христо 

Ботев“, с. 

Караманово, 

Oбщина 

Проект за 

озеленяване и 

възстановяване на 

зелена площ 

07.05-

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 5000,00 лв. 5000,00 лв. 
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Ценово 

42 ОУ „Алеко 

Константинов

“,  с. Новград, 

Oбщина 

Ценово 

Проект за 

озеленяване и 

възстановяване на 

зелена площ 

07.05-

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4999,99 лв. 4999,99 лв. 

43 ДГ „Радост“, 

с. 

Подайва,Oбщи

наИсперих 

Екологична среда за 

децата в детската 

градина 

07.05-

30.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4974,60 лв. 4974,60 лв. 

44 ОУ „Васил 

Левски“, с 

Тодорово, 

Oбщина 

Исперих 

Отдих и спорт на 

открито за 

учениците 

07.05-

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4966,00 лв. 4966,00 лв. 

45 СУ „Христо 

Ботев“, гр. 

Цар Калоян, 

Oбщина Цар 

Калоян 

Бъди активен. Мисли 

в зелено 

09.06-

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4970,00 лв. 4970,00  лв. 

46 ДГ 

„Еделвайс“, с. 

Кайнарджа, 

Oбщина 

Кайнарджа 

Природата и 

бъдещето 

09.06-

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4997,00 лв. 4997,00 лв. 

47 ОУ 

„Черноризец 

Храбър“, с. 

Кайнарджа, 

Oбщина 

Кайнарджа 

Екодом за деца, 

птици и книги 

09.06-

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4997,00 лв. 4887,00 лв. 

48 ДГ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий “, гр. 

Две Могили, 

Oбщина Две 

Могили 

Докато учим и 

играем за природата 

всичко ще узнаем 

23.06-

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4999,84 лв. 4999,84 лв. 

49 ОУ „Елин 

Пелин“, с. 

Стражец, 

Община 

Разград 

Учим сред 

природата и я пазим 

чиста и красива 

07.05-

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4966,83 лв. 4966,83 лв. 

50 ДГ „Радост“, 

гр. Русе, 

Община Русе 

Обичам природата и 

аз участвам 

27.04-

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4406,40 лв. 4406,40 лв. 

51 ДГ „Пролет“, 

с. Малко 

Враново, 

Община 

Сливо поле 

Уча, пея и играя на 

открито 

15.06- 

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 5000,00 лв. 5000,00 лв. 

52 ДГ „Мечо 

Пух“, гр. 

Сливо поле, 

Община 

Сливо поле 

Кът за учене, забава 

и детска изява 

29.06 – 

31.10.21г. 

приключил ПУДООС 5000,00 лв. 5000,00 лв. 

53 СУ „Панайот 

Волов“, 

гр.Бяла, 

Oбщина Бяла 

Моето училище ме 

вдъхновява да творя 

09.06 – 

31.10.21г. 

приключил ПУДООС 4996,80 лв. 4996,80 лв. 

54 НА „Св. Св. 

Кирил и 

Модернизиране на 

образователния 

09.06-

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4933,00 лв. 4933,00 лв. 
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Методий“, гр. 

Бяла, Община 

Бяла 

процес и изграждане 

на еко кът 

55 ПГСУАУ 

„Атанас 

Буров“, гр. 

Силистра, 

Община 

Силистра 

Обичам природата - 

да я  съхраним 

14.04-

01.10.21 г. 

приключил ПУДООС 5000,00 лв. 5000,00 лв. 

56 ЦПЛР - 

Обединен 

детски 

комплекс, гр. 

Силистра, 

Община 

Силистра 

Екоцентър на 

открито 

27.04-

22.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4992,00 лв. 4992,00 лв. 

57 ДГ 

„Детелина“, с. 

Професор 

Иширково, 

Община 

Силистра 

Обичам природата и 

аз участвам 

29.06-

29.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4999,00 лв. 4999,00 лв. 

58 ОУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“, с. 

Семерджиево, 

Община Русе 

Учим, играем и 

творим сред 

природата 

09.06 – 

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4996,00 лв. 4996,00 лв. 

59 ПГСАГ 

„Пеньо Пенев“ 

гр. Русе, 

Община Русе 

Зелена класна стая в 

училищния двор 

27.04 – 

31.10.21г. 

приключил ПУДООС 5000,00лв 4429,41лв 

60 ДГ „Щастливо 

детство“, гр. 

Дулово, 

Община 

Дулово 

Обичам природата - 

зелена идея 

27.04 – 

28.10.21 г. 

приключил ПУДООС 5000,00 лв. 5000,00 лв. 

61 ДГ „Пролет“, 

с. Межден, 

Община 

Дулово 

Нашият двор- чист и 

красив с весели деца 

18.06 – 

28.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4965,60 лв. 4965,00 лв. 

62 ДГ „Мир“, гр. 

Дулово, 

Община 

Дулово 

Красив  и чист двор -

здрави и умни 

дечица 

09.06 – 

28.10.21 г. 

приключил ПУДООС 5000,00 лв. 5000,00 лв. 

63 СУ „Дръстър“, 

гр. Силистра, 

Община 

Силистра 

Училищният двор - 

кътче от природата 

27.04 – 

26.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4924,40 лв. 4924,40 лв. 

64 ДГ „Здравец“, 

гр. Русе, 

Община Русе 

Зелено вълшебство 29.06 – 

26.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4990,65 лв. 4990,65 лв. 

65 ОУ „Христо 

Ботев“, гр. 

Алфатар, 

Община 

Алфатар 

Зелена класна стая 29.03 – 

27.10.21 г. 

приключил ПУДООС 5000,00 лв. 5000,00 лв. 

66 ДГ „Щастливо 

детство“, гр. 

Алфатар, 

Община 

Алфатар 

Заедно сред 

природата 

25.03 – 

27.10.21 г. 

приключил ПУДООС 5000,00 лв. 5000,00 лв. 
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Информация за изпълнение на проекти, по които бенефициент е РИОСВ-Русе 

 Проект № BG16M1OP002-3.007-0001-C02 „Подобряване на структурата и функциите 

на местообитания с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват 

„Сребърна“, финасиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

      Със Заповед № РД-ОП-87 от 29.08.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, 

проектното предложение на РИОСВ- Русе за „Подобряване на структурата и функциите на 

местообитания с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ е 

67 ОУ „Отец 

Пайсий“, гр. 

Силистра, 

Община 

Силистра 

Училищния двор - 

желана територия за 

игри и спорт 

29.06 – 

26.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4973,00 лв. 4973,00 лв. 

68 ОУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“, гр. 

Силистра, 

Община 

Силистра 

Зелена класна стая 27.04 – 

29.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4991,28  лв. 4822,74 лв . 

69 ПГДВА 

„Йосиф 

Вондрак“, гр. 

Русе, Община 

Русе 

Обичам природата и 

аз участвам 

15.06 – 

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4833,48 лв. 4833,48 лв. 

70 СУ „Йордан 

Йовков“, гр. 

Тутракан, 

Община 

Тутракан 

Екология и здраве- 

нашето минало, 

настояще и бъдеще 

15.06 – 

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4979,88 лв. 4979,88 лв. 

71 СУ „Васил 

Левски“, гр. 

Главиница, 

Община 

Главиница 

Класна стая на 

открито 

27.04 – 

30.10.21г. 

приключил ПУДООС 5000,00 лв. 5000,00 лв. 

72 ДГ „Слънчо“, 

с. Звънарци, 

Община 

Кубрат 

Обичам природата  и 

аз участвам 

23.06 – 

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 5000,00 лв. 5000,00 лв. 

73 ДГ „Щастливо 

детство“,гр. 

Кубрат, 

Община 

Кубрат 

Играя и уча под 

небето 

07.05 – 

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 5000,00 лв. 5000,00 лв. 

74 СУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“, с. 

Самуил, 

Община 

Самуил 

Чиста околна среда 18.06 – 

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 4996,00 лв. 4996,00 лв. 

75 ЦПЛР - 

Обединен 

детски 

комплекс, гр. 

Лозница, 

Община 

Лозница 

Да спортуваме и да 

живеем 

здравословно четири 

сезона 

14.04 – 

31.10.21 г. 

приключил ПУДООС 5000,00 лв. 4999,80 лв. 
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одобрено за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на 

природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на 

мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани 

резервати“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС. Основни 

дейности по проекта са: 

 Дейност 1-Изготвяне на проектно предложение; 

 Дейност 2-Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки и 

избор на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки; 

 Дейност 3- Обследване на проектните площи с цел идентифициране на конкретните 

мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за 

възстановяването на местообитание 91 ЕО* и 91F0 в защитена зона "Сребърна". 

Изработване на времеви график и технологична схема. Извършване на оценка на 

резултатите от опръстеняване и пречупване. Оценка на възобновяването;  

 Дейност 4 - Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91 ЕО  - 

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) - и 91F0 - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и 

Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), 

предмет на опазване в защитена зона „Сребърна“; 

 Дейност 5-Изпълнение на охранителни мерки за опазване на природни местообитания 

91 ЕО  и 91F0 чрез ограничаване на достъпа до залесените площи чрез преграждане на 

възможните подходи; 

 Дейност 6- Осигуряване на софтуер, хардуер и специализирана техника за изпълнение 

на дейностите по проекта; 

 Дейност 7-Информация и комуникация; 

 Дейност 8-Организация и управление. 

През 2020 г. бенефициентът РИОСВ-Русе е изискал изменение на проектното 

предложение и съответно промяна в Заповед № РД-ОП-87 от 29.08.2018 г. на Ръководителя 

на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, касаещо отпадане на Дейност 5 „Изпълнение на охранителни мерки за опазване на 

природни местообитания 91E0* и 91F0, чрез ограничаване на достъпа до залесените площи, 

чрез преграждане на възможните подходи“ от одобреният проект; 

Исканото изменение е одобрено, като е издадена Заповед №РД-ОП-46/09.06.2020 г. с 

цитираните изменения. Стойността на проекта редуцирана до 706 456,92 лв. Проектът е 

приключен успешно.  
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С изпълнението на заложените дейности са постигнати целите на проекта, като 

приносът за подобряване на природозащитното състояние на целевите местообитания 91Е0٭ 

„Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior“ и 91F0 „Крайречни смесени гори от 

Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки“  

се изразява в следното: 

 Дейности 1, 2, 7 и 8 нямат пряко отношение към целите за подобряване на БПС на 

целевите местообитания. Може да се приеме косвено въздействие, изразяващо се в 

изготвянето и изпълнението на проектното предложение. 

В хода на реализация на проекта отпадна необходимостта от дейност 5- „Изпълнение 

на охранителни мерки за опазване на природни местообитания 91 ЕО  и 91F0 чрез 

ограничаване на достъпа до залесените площи чрез преграждане на възможните подходи“, 

поради предоставена възможност за кандидатстване и съответно одобряване на друго 

проектно предложение на РИОСВ-Русе, свързано с изпълнение на дейности, произтичащи от 

мярка 22 „Ограничаване на антропогенното замърсяване на водите“ и мярка 109 

„Инвестиции в консервационни дейност по поддържане/подобряване на природозащитното 

състояние на видове и природни местообитания  от Националната приоритетна рамка за 

дейности в Натура 2000 (НПРД) и идентифицираните в Плана за управление на ПР 

„Сребърна“ проекти с висок приоритет.  

С дейност 5 от проекта е  предвидено монтиране на преградни съоръжения- поставяне 

на едно кубикови габиони- 1х1х1м, изработени от специална тел с антикорозионно покритие 

и запълнени с камък, едра фракция. Тази необходимост произлиза от намерението на 

бенефициента за опази създадените през 2013 г. територии, залесени с фиданки от местни 

видове с цел превръщането им в местообитания с код 91* ЕО и 91 FО, предмет на опазване в 

ЗЗ „Сребърна“ чрез преграждане на подходите към тях. Изборът на габиони като 

преграждаща конструкция произтича от намерението  РИОСВ-Русе (към 2018 г., когато е 

разработено проектното предложение) в следващи години, при осигуряване на нужното 

финансиране  да се изгради т.н. „Западен канал“, при строежа на който да се ползват 

габионите. Съгласно времевия график, поставянето на габионите следваше да се изпълни 

през 2020 г. През 2019 г., след получена покана от УО на ОПОС, регионалната инспекция 

разработи нов проект, в който като основна дейност е заложено „Изграждане на западен 

канал“, с период на изпълнение – есента на 2020 г.-2023 г. Проектът е одобрен за 

финансиране през м. декември 2019 г.  

С оглед на това, че двете дейности следва да се реализират на почти една и съща 

територия се обезсмисли реализацията на дейност 5 Изпълнение на охранителни мерки за 
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опазване на природни местообитания 91 ЕО  и 91F0 чрез ограничаване на достъпа до 

залесените площи чрез преграждане на възможните подходи“. След направен анализ, 

РИОСВ-Русе подготви и изпрати до УО на ОПОС искане за изменение на проектното 

предложение, изразяващо се основно с отпадане на коментираната дейност 5, в отговор на 

което е издадена  Заповед / РД-ОП-46/9.06.2020  г. на Министъра на околната среда и водите  

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за изменние изменение на проекта.  

Отпадането на дейност 5 Изпълнение на охранителни мерки за опазване на природни 

местообитания 91 ЕО  и 91F0 чрез ограничаване на достъпа до залесените площи чрез 

преграждане на възможните подходи“ не оказва нито пряко нито косвено влияние върху 

постигането на целите на проекта свързани с подобряване на БПС на целевите 

местообитания. 

Мотиви: 

 Предвидената дейност е свързана с опазване на вече създадени природни 

местообитания, посредством преграждане на подходите към тях; 

 Към настоящата година започва изграждането на ново хидротехническо съоръжение- 

„Западен канал“, което ще следва контура на западните части на резервата. По време 

на строителството и след него, самото съоръжение ще представлява препядствие за 

превинаване на хора и превозни средства и тяхното навлизане в създадените 

насаждения; 

 Залесяването в коментираните територии е извършено през 2013 г., в резултат на 

което, към 2021 г. гората е на възраст 8 години и вече е значително укрепнала. 

Отделни дървета (върба и топола) достигат до височина повече от 5 метра. 

С оглед на изложеното, може да се твърди, че независимо от отпадане на 

необходимостта от изпълнение на тази дейност, нейната цел е постигната по друг начин и е 

спестен финансов ресурс в размер на 170500 лева с ДДС, от които 144925 лева от 

Европейския съюз и 25575 лева-национално финансиране.  

 Дейност 3- „Обследване на проектните площи с цел идентифициране на конкретните 

мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за 

възстановяването на местообитание 91E0* и 91F0. Изработване на времеви график и 

технологична схема. Извършване на оценка на резултатите от опръстеняване и пречупване. 

Оценка на възобновяването“- е спогателна дейност в проектното предложение имаща за 

задача да предостави съвременни данни за състоянието на горските екосистеми в 

територията на поддържания резерват, както и да определи конкретните площи и видове 

горско стопански мероприятия, които да бъдат извършени. 
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 Предвид факта, че последната инвентаризация в ПР „Сребърна” е извършвана през 

2014 г. във връзка с изготвянето на плана за управление на защитената територия (минали са 

почти 5 години, което е много дълъг период за една динамична екосистема и ситуацията 

вероятно е променена), е  идентифицирана необходимост от извършване на  пълно 

обследване на територията, имаща характеристики на местообитание 91E0* и 91F0. В 

изпълнението на дейността е извършено теренно обследване  от ключовите експерти на 

изпълнителя и на база констатациите са определени  конкретните места за въздействие и 

приложимите методи. 

 В рамките на  дейността е изпълнено: 

 Обследване на площите и идентифициране на конкретни мероприятия; 

 Определяне на конкретно местоположение, площ и изготвяне на карта и 

предоставяне на GPS координати; 

 Изработване на времеви график и технологична схема за изпълнение на 

лесовъдските дейности; 

 Участие в комисиите за приемане на изпълнението на дейностите и предоставяне на 

писмен доклад от извършена оценка на резултатите от пречупването и 

опръстеняването; 

 Участие в комисиите за приемане на изпълнението на дейностите и предоставяне на 

писмен доклад от извършена оценка на възобновяването като пряка дейност и 

косвено- като резултат от друга дейност. 

Изпълнението на дейноста надгражда данните от Плана за управелние на ПР 

„Сребърна“, утвърден със Заповед № РД-565/13.10.2016 г. на Министъра на околната среда и 

водите, съгласно който природни местообитания с  код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus 

glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – 

Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 

angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), се намират в незадоволително състояние.   

Цитираната дейност има положително, частично пряко и частично косвено 

въздействие върху процесите,свързани с подобряване на благоприятния природозащитен 

статус на двете целеви местообитания, но без нея би било невъзможно изпълнението на 

основната дейност 4 и постигане на поставените в проекта цели. 

         Дейност 4 е основната дейност по проекта, водеща пряко до подобряване на 

природозащитното състояние на горски местообитания с кодове 91Е0٭ и 91F0. В границите 

на защитена зона BG0000241 „Сребърна” съгласно стандартния формуляр местообитанията 

заемат 44,48 ха. Съгласно докладите „Разпространение и оценка на природозащитното 
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състояние на природно местообитание 91E0* в ЗЗ BG0000241 „Сребърна“ и 

„Разпространение и оценка на природозащитното състояние на природно местообитание 

91F0 в ЗЗ BG0000241 „Сребърна“, изготвени в рамките на проект „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на местообитания и видове”, структурата и функциите на 

същите са оценени в „неблагоприятно – лошо” природозащитно състояние. 

       Реализирани мероприятия по дейност 4 „Възстановяване и поддържане на природни 

местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, 

Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 

minoris), предмет на опазване в защитена зона „Сребърна“ в рамките на изпълнението на 

проекта: 

  Гореописаните дейности бяха изпълнени с предимство в зони с потенциал за развитие 

на целевите местни видове, където е планирано да се извърши залесяване на малки площи в 

обхвата на поддейност 2, както и след теренно обследване, в близост до съществуващи 

дървета от целевите видове, с цел да се осигурят подходящи условия за развитието им. 

         При извършени теренни наблюдения върху операциите по извършване на 

мероприятията е установено, че в резултат от изпълнените дейности по опръстеняване в 

рамките на предходен проект, изпълнени през 2013 г., се наблюдава масово загиване на 

дървета от инвазивните видове. Констатирано е пречупване и падане на стволове, както и 

развитие на гъби върху стъблата. Това показва, че реализираните мероприятия са били 

ефективни в конкретните условия и предполага успех и за изпълняваните към настоящия 

момент. 

         В рамките на поддейност 1 са реализирани дейности по пречупване на площ от 35,1 ха в 

подотдели 4 „в”, 13 „г”, „д”, „ж”, „2”, 14 „б”, „ж” и „1” – част, 467 „о”, „с” и 1000 „с”. 

Дейностите по опръстеняване обхващат площ от 108,1 ха и са реализирани в подотдели 4 „а”, 

„б”, „в”, „г”, „д”; 13 „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „к”; 14 „а”, „б”, „в”, „г”, „д”, „з”, „и”, „3”, „4”; 467 

„о”, „с”; 1000 „б”, „д” – част, „е”, „н”, „о”, „р”, „с”, „х”. 

         Поддейност 2 „Лесовъдски дейности за подобряване на благоприятното 

природозащитно състояние на целеви местообитания. Извършване на дейностите, посочени в 

Плана за управление на ПР „Сребърна” от 2016 г. (отглеждане и/или залесяване на фиданки 

от местни дървесни видове и произходи под склопа на гората или в предварително оформени 

малки котли, залесяване на мястото на загиналите дървета, залесяване на осветените места, 

поддържащи дейности и др.)” включва преки дейности за подобряване на състоянието на 

целевите местообитания чрез засаждане на фиданки от желаните местни дървесни видове в 

различни по площ площадки и последващото им отглеждане. Вложени са голям брой 
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фиданки (общо 52 069 бр.), което следва да обезпечи успеха на лесовъдските мероприятия. 

Оценка за прихващането ще може да се направи след началото на вегетационния период. 

         Обхванати са следните подотдели: 13 „г”, „д”, „м”, „е”, „2”; 14 „б”; 467 „о”, „с”; 1000 

„ч”, „д” – част, като общата площ, в която са проведени лесовъдски мероприятия, възлиза на 

21,71 ха.  

         В част от подотдел 1000 „д” с площ 16 ха, е извършена пълна почвоподготовка на 

терен, освободен след изведена гола сеч на инвазивни дървесни видове – предимно 

ясенолистен явор и гледичия, и по-малко пенсилвански ясен. Впоследствие е извършено 

залесяване по схема, като са вложени 1 776 фиданки бяла върба, 3 552 фиданки бяла топола, 

15 984 фиданки полски бряст и 21 312 фиданки полски ясен. В насаждението от инвазивни 

видове преди извеждането на сечта е имало единични дървета полски бряст, които не са 

отсечени и ще подпомогнат сформирането на разновъзрастова структура на новосъздадената 

гора. 

         В останалите подотдели залесяването е извършено след частична почвподготовка на 

малки площи, оформяне на малки котли посредством отстраняване на паднала маса и 

отстраняване на рудерална растителност и тръстика. Извършено е и попълване на 

създадените през 2012 г. насаждения от местни дървесни видове. Това ще подпомогне 

растителността, формираща целевите местообитания, в преодоляването на конкуренцията на 

инвазивните видове. 

         При реализиранието на лесовъдските дейности местата на засаждане на фиданките са 

подбрани съгласно физиологичните особености на съответния дървесен вид. Така например 

в по-ниските и изложени на по-продължително заливане площи са засадени и фиданки от 

най-влагоиздръжливия от използваните видове – бяла върба (Salix alba). 

         Всички мероприятия по дейност 4 са извършени съгласно указанията в „Цялостен 

писмен доклад с данни от извършеното обследване на територията и предложените мерки и 

мероприятия”, изготвен по дейност 1 „Обследване на проектни площи с цел идентифициране 

на конкретни мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за 

възстановяваноето на местообитание 91E0* и 91F0 в защитена зона „Сребърна”. Изработване 

на времеви график и технологична схема. Извършване на оценка на резултатите от 

опръстеняване и пречупване. Оценка на възобновяването“. 

Дейност 6-„Осигуряване на софтуер, хардуер и специализирана техника за 

изпълнение на дейностите по проекта“- дейността е изпълнена в пълен обем, като  е 

изпълнено следното: 

 Закупуване на 2 броя лицензии за ArcGis, инсталирани на новозакупените 2 броя 

компютърни конфигурации; 
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 Актуализиране на налични в РИОСВ-Русе лицензии за ArcGis; 

 Закупуване на два броя компютърни конфигурации със възможности за работа със 

специализиран софтуер; 

 Закупуване на 2 броя GPS-устройства, в комплект с необходимите софтуери, с 

възможност за свързване и регистрация на сателитни сигнали в горска територия; 

 Закупуване на ДРОН, оборудван с видеокамера – предвид големите площи и трудната 

достъпност на терените, обект на предвидените поддържащи и възстановителни 

дейности, е необходимо наблюдение от височина на развитието на процесите; 

 Скенер и цветна копирна машина формат А3 (с възможност за мултифункционално 

устройство) с цел осигуряване на техническа възможност за отпечатване на 

създадените карти и графични материали; 

 Лазерна рулетка (цифров далекомер) за измерване на площи и отстояния. 

 С изпълнението на дейността са създадени условия за прецизност при определяне 

местоположението на отделни обекти, по-бързата визуализация и ГИС анализи, работа в 2D 

и 3D режим едновременно, по-бързо и лесно моделиране, интеграция с ArcGIS Online, 

автоматично превръщане на десктоп карти в уеб такива. Създадени са възможности за 

проследяване на процесите и след приключване на проекта, както и провеждане на 

задълбочен мониторинг. 

 Закупуването на дрон предоставя възможност за извършване на 

периодичен/постоянен мониторинг на състоянието на екосистемата, заснимане на кадри от 

разстояние, поради пространствена невъзможност и отдалеченост на обектите, в т.ч. и 

наличие на голямо водно огледало. 

Въз основа на изложеното може да се каже, че изпълнението на дейността косвено води до 

подобряване на състоянието на целевите местообитания.  

Реализираните дейности в краткосрочен план са свързани с увеличаване на площите, 

заети от природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от 

Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки 

(Ulmenion minoris), предмет на опазване в защитена зона „Сребърна“, чрез създаване на 

култури и залесяване на повече от 52069 броя фиданки, формиращи целевите екосистеми.  

В дългосрочен план, изпълнените дейности по пречупване и опръстеняване  са свързани с 

намаляване на конкуренцията на ИЧВ върху видовете, формиращи целевите природни 

местообитания. Екипът на бенефициента очаква в близките години това да допринесе за 
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подобряване на видовата им структура, което за в бъдеще ще доведе до трайно 

неутрализиране на вредното въздействие на ИЧВ. 

 

  

 Проект № BG16M1OP002-3.015-0001-C01 „Управление на сукцесионните процеси и 

подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във 

влажната зона в ПР „Сребърна”, финасиран по Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“ 

Със Заповед № РД-ОП-146 от 17.12.2019  г. на Министъра на околната среда и водите, 

проектното предложение на РИОСВ- Русе за „Управление на сукцесионните процеси и 

подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във 

влажната зона в ПР „Сребърна”, е одобрено за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура №BG16M1OP002-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни 

зони“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014-2020 г. 

Стойността на проекта е 8 532 373.00 лева.  

Дейностите по проекта са: 

1. Спомагателни дейности: 

1.1. Сформиране на екип за подготовка на проекта; 

1.2. Извършване на експертни анализи във връзка с остойностяване на разходите по 

отделните дейности, свързани с извършване на СМР; 

1.3. Съгласувателни процедури във връзка със спазване изискванията на екологичното 

законодателство; 

1.4. Изготвяне на експертни анализи и проучвания във връзка с подготовка и планиране 

на отделните дейности  и прогнозиране на очаквани резултати  

    1.4.1. Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. 

Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с 

мерки и действия по отношение на  периоди, местоположение и възможни количества за 

изземване на тиня. Изготвяне на програма за изземване на тиня на пробна площадка 

   1.4.2. Извършване на проучване на стари гнездилища  и определяне на най-подходящи 

места за оформяне на нови места за гнездене на къдроглавия пеликан на територията на ПР 

Сребърна 

   1.4.3. Извършване на проучване за определяне на нови точки, възможности за 

синхронизация със съществуващата система за видеонаблюдение и др. 

1.5. Строителен надзор за дейността по изграждане на канала, изграждане на вътрешни 

диги и прекъсване на части от тях, в т. ч.  и изготвяне на Комплексен доклад за оценка на 
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съответствието и изготвяне на Технически паспорт 

1.6. Проектиране на "Западен канал и реконструкция и рехабилитация на прилежащи 

съоръжения"-изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ 

1.7. Авторски надзор 

Основни дейности: 

2. Инженеринг за изграждане на западен канал с преливник и реконструкция и 

рехабилитация на прилежащи съоръжения -  Изграждане на западен канал и съпътстващи 

дейности, в т.ч. преместване на екземпляри от вида водна лилия, застрашени от 

унищожаване при строителните дейности и  почистване на съществуващия източен канал 

между северен и южен шлюз  с дължина около 1200 м.    

3. Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията  

3.1. Отстраняване на кочки, тиня и детрит. 

3.2. Косене на тръстика и отстраняване на сива върба 

3.3. Закупуване на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на 

тиня. Работно посещение за запознаване с възможностите на специализирана техника  в 

производствени бази на фирми производители или в места указани от тях  и обучение за 

работа с машината и извършване на поддържащи дейности във влажната зона на 2 

служители на бенефициента. 

3.4. Изработване на инструкция за управление на водния режим при новите условия; 

4. Проучване на хранителната база на голям воден бик и извършване на дейности по 

зарибяване на езерото “Сребърна” - Доставка и  зарибяване на езерото с едногодишни диви 

шарани х 20000 бр./год, в рамките на 4 год. 

5. Извършване на поддържащи дейности в колонията на къдроглавия пеликан 

5.1. Изграждане на дървена ограда около сегашната колония на пеликаните с дължина 

около 250 м. 

5.2. Изграждане до 5 бр. платформи за гнездене на пеликаните и извършване на 

ежегодни поддържащи дейности 

5.3. Закупуване на два броя моторни коси 

6. Надграждане на видеонаблюдение с цел мониторинг на целевите видове в ПР   

“Сребърна”; 

7. Мониторинг на ефективността от изпълнението на дейностите по отстраняване на тиня, 

кочки, косене на тръстика, поддържащите и консервационни дейности и изграждането на 

канала 

7.1. Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, и след 

и изпълнение на дейността и даване на насоки и изработване на програма за последващи 
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дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането на дънния субстрат в мястото на 

въздействие и на контролни площи извън него. 

7.2. Извършване на мониторинг на ефективността от изпълнението на дейностите, 

извършване на проучвания и анализи, заснемане и създаване на GIS базирана информация. 

7.2.1.Закупуване на малка двуместна лодка с извънбордови двигател 

7.2.2. Закупуване на  високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в 

езерото и влажната зона 

8. Организиране на мероприятия за популяризиране на влажната зона и защитените 

видове местообитания и обмяна на добри практики 

8.1. Проучване на световния опит. Провеждане на посещение в чужбина за проучване 

на световния опит в областта на драгиране на езера, изземване на тиня и тяхното въздействие 

върху видовете и местообитанията в защитените зони. 

8.2. Провеждане на работно посещение в чужбина за обмяна на опит, добри практики 

и запознаване с методи на поддържане на състоянието на влажните зони и постигане на 

устойчив ефект.   

8.3. Провеждане на кръгла маса за обсъждане на възможни методи за намаляване на 

биогените във влажните зони, възможни решения, добри практики, иновационни подходи, 

световен опит и др., необходими за изпълнението на основните дейности по проекта 

8.4.Заснемане на 4 бр. филма с времетраене до 15 мин. всеки за представяне на 

влажната зона и видовете, предмет на опазване в нея. 

9. Организация и управление, подготовка на документации и провеждане на обществени 

поръчки и информация и комуникация – 3 % от преките разходи 

Информация за изпълнението на проекта през календарната 2021 г. 

    По Дейност 1- Спомагателни дейности:  

Поддейност 1.1. Сформиране на екип за подготовка на проекта-Дейността е 

изпълнена. Със Заповед № 254/24.06.2019 г. на Директора на РИОСВ-Русе е сформиран екип 

от служители на РИОСВ-Русе за подготовка на проектното предложение. Съгласно 

разписани ангажименти, проектното предложение е изготвено и подадено през електронната 

платформа ИСУН. 

Поддейност 1.4.3. Извършване на проучване за определяне на нови точки, възможности 

за синхронизация със съществуващата система за видеонаблюдение и др. За изпълнение на 

дейността е сключен Договор № ОПОС ВЗ – 15/30.11.2021 г. с изпълнител „КРИЕЙТИВ 

ДИСИЖЪНС“  ЕООД и предмет: „Извършване на проучване за определяне на нови точки, 

възможности за синхронизация със съществуващата система за видеонаблюдение”. 

В обхвата на услугата се включва  изготвяне на: 
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 Ситуационна  карта с обозначени подходящи места за загнездване на територията 

на ПР „Сребърна”. 

 Доклад от страна на Изпълнителя, изготвен съгласно Техническата спецификация 

на Възложителя (Приложение 1), неразделна част от настоящия договор, с  

приложени към него; 

 Техническа спецификация за надграждане на съществуващата система за 

видеонаблюдение с цел мониторинг на целевите видове в ПР „Сребърна”; 

 Финансово – икономическа обосновка. 

Договорът е на стойност 8333,33 лв без ДДС или 10000,00 лв. (Десет хиляди лв. с 

ДДС).  На 30.12.2021 г., с писмо с вх. № ВСП-1113-(1), изпълнителят е представил в РИОСВ-

Русе изготвен доклад с приложена към него ситуационна карта на определените точки за 

монтиране на видеонаблюдение в ПР „Сребърна“. Предстои приемане на изпълнението. 

Поддейност 1.5. Строителен надзор за дейността по изграждане на канала, изграждане 

на вътрешни диги и прекъсване на части от тях, в т. ч.  и изготвяне на Комплексен доклад за 

оценка на съответствието и изготвяне на Технически паспорт. 

Поддейност 1.6. Проектиране на „Западен канал и реконструкция и рехабилитация на 

прилежащи съоръжения“-изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ 

Изпълнението на поддейности 1.5 и 1.6 е представено в описанието на Дейност 2. 

По Дейност 2. Инженеринг за изграждане на западен канал с преливник и 

реконструкция и рехабилитация на прилежащи съоръжения - Изграждане на западен канал и 

съпътстващи дейности, в т.ч. преместване на екземпляри от вида водна лилия, застрашени от 

унищожаване при строителните дейности и  почистване на съществуващия източен канал 

между северен и южен шлюз  с дължина около 1200 м.    

След проведена процедура по реда на ЗОП „публично състезание“ за избор на 

изпълнител, за изпълнение на дейността е сключен договор № ОПОС ВЗ - 10/29.12.2020 г. 

със „СТРОИТЕЛ-ДАЯ“ ДЗЗД, с предмет „Инженеринг-проектиране, строителство и 

авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен 

канал в ПР „Сребърна” и на обща стойност 4 368 557,00  лв.  без ДДС. В обхвата на предмета 

на договора е включена дейност 1.6. Проектиране на „Западен канал и реконструкция и 

рехабилитация на прилежащи съоръжения“-изготвяне на инвестиционен проект във фаза 

„Технически проект“ от проектното предложение. За осъществяване на Строителен надзор за 

дейността по изграждане на канала, изграждане на вътрешни диги и прекъсване на части от 

тях, в т. ч.  и изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието и изготвяне на 
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Технически паспорт (поддейност 1.5) е сключен Договор № ОПОС ВЗ-11/04.01.2021 г. с 

„РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА“ ООД. 

В изпълнение на нормативните изисквания на ЗЗТ и във връзка с теренни проучвания, 

Изпълнителят е подал заявление и съответно е получил  разрешение от МОСВ за посещение 

в ПР „Сребърна“.    

През отчетния период (календарната 2021 г.) изпълнителят на Договор № ОПОС ВЗ-

10/29.12.2020 г. е представил в РИОСВ-Русе, изготвения Инвестиционен проект във фаза 

„Технически проект“ със всички изискуеми части (Проектна част „Геодезия”, 

„Хидротехническас Инженерно-хидроложки доклад (ХТС)”, „Пътна и ВОБД”, „План за 

безопасност и здраве” /ПБЗ/, „План за управление на строителните отпадъци”/ПУСО/, 

„Пожарна безопасност”, „ПОЖБ” и  „Озеленяване”, които са  приети с двустранно подписан 

приемо-предавателен протокол (ППП) от 29.04.2021г. и проектна част „Сметна 

документация“ - приета с ППП от 13.05.2021 г.). 

 В изпълнение на разпоредбите на Закона за водите, на 11.05.2021 г., е подадено и 

заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за издаване на разрешително за 

водовземане и ползване на повърхностни води. В рамките на установения срок е получено 

Разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект № 

11190081/22.06.2021 г. 

На 01.09.2021 г., Министърът на околната среда и водите, в качеството компетентен 

орган, издаде Решение № 12-ОС/2021 г., с което съгласува инвестиционно предложение (ИП) 

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително 

монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” на територията на ПР 

“Сребърна“. Съгласно разпоредителната част на решението, ИП няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на 

опазване защитени зони BG0000241 „Сребърна” за опазване на природни местообитания на 

дивата флора и фауна и BG0000241 „Сребърна” за опазване на дивите птици. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила.  

На 20.09.2021 г. е изготвен и представен от изпълнителя по Договор № ОПОС ВЗ-

11/04.01.2021 г. Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация 

със съществените изисквания за строеж „Изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”. 

В изпълнение на изискванията на Закона за устройство на територията,  на 

21.09.2021 г. техническият проект в пълен обем е депозиран в община Силистра, заедно със 

заявление за издаване на Разрешение за строеж на обект: „Изграждане на Западен канал в ПР 

„Сребърна”. Разрешението да строеж е издадено на 01.10.2021 г., като същото не е 

обжалвано и е влязло в сила на 15.10.2021 г. На 21 октомври 2021 г. е подписан Акт, образец 
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2 за откриване на строителна площадка и е заверена заповедна книга, а последващо, с 

публична церемония „Първа копка“ е дадено началото на дейностите по изграждането на 

западен канал в Поддържан резерват „Сребърна“. На церемонията присъстваха заместник-

областният управител на Област Силистра- Минчо Йорданов, кметът на град Силистра д-р 

Юлиян Найденов, кметът на с. Сребърна Георги Иванов, директорът на РИОСВ-Русе 

Анатоли Станев, ръководителят на проекта Анелия Николова, представители на 

заинтересовани институции, проектантите и изпълнителите на дейността, членове на екипа 

по проекта. В изпълнение на задълженията си, изпълнителят по Договор №  ОПОС ВЗ - 

11/04.01.2021 г. с предмет „Строителен надзор за дейността по изграждане на канала, 

изграждане на вътрешни диги и прекъсване на части от тях, в т. ч. и изготвяне на 

Комплексен доклад за оценка на съответствието и изготвяне на Технически паспорт“ е 

предоставил в РДНСК- гр. Силистра уведомление по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ, че за строежа, 

свързан с изграждането на Западен канал, е заверена Заповедна книга № 213/21.10.2021 г. В 

уведомлението е отразено, че за строежа са издадени необходимите разрешителни и 

съгласувателни документи по реда на ЗУТ. 

Във връзка с необходимост от освобождаване на терен за строителни дейности в 

Поддържан резерват „Сребърна”, за част от имотите е проведена процедура за избор на 

изпълнител за дейността по добив на дървесина от сеч. Изпратено е решение за избор на 

изпълнител до участниците в процедурата. Сключен е договор с избрания изпълнител, както 

и допълнително споразумение за удължаване срока на договора. След изтичане на срока на 

анекса към договора, на 01.12.2021 г. на изпълнителя е изпратена покана за доброволно 

изпълнение, предвид обстоятелството, че към посочената дата същият не е изпълнил 

договорните си задължения. До края на м. декември ангажиментите не са изпълнени, 

предвид което ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. През 

месец декември изпълнителят на дейността „Изграждане на западен канал“ започна 

почистването на канала между северен и южен шлюз, както и укрепване на прилежащата му 

дига и заскаляване на короната на същата.  

По Дейност 4. Проучване на хранителната база на голям воден бик и извършване на 

дейности по зарибяване на езерото „Сребърна” - Доставка и  зарибяване на езерото с 

едногодишни диви шарани х 20000 бр./год, в рамките на 4 год.: 

За изпълнение на дейността е сключен Договор № ОПОС ВЗ – 08/14.09.2020 г. с 

изпълнител „ДОРИС-20“ ЕООД и предмет „Доставка и пускане в езерото „Сребърна“ на 

зарибителен материал от вида див шаран (Cyprinus carpio Linnaeus), в рамките на изпълнение 

на дейност 4 „Проучване на хранителната база на голям воден бик и извършване на дейности 

по зарибяване на езерото „Сребърна” по проект № BG16М1ОР002-3.015-0001 „Управление 
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на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени 

водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, финансиран от приоритетна ос 3: 

Натура 2000 и биоразнообразие на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”. 

В обхвата на услугата се включва транспорт и извършване на зарибяване през 2020 г., 

2021 г., 2022 г. и 2023 г. с по 1200 кг. зарибителен материал от вида див шаран за всяка 

година и общо количество на рибите не по-малко от 80000 броя за цитирания период. 

Договорът е на стойност 21200 лева без ДДС и 25440 лева с ДДС. Общата цена е формирана 

на база оферирано от изпълнителя годишно количество от 1200 кг зарибителен материал и 

единична цена 5,30 лв/кг с ДДС за всяка от четирите години (2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 

г.). Договорът е в процес на изпълнение, като успешно е извършена доставката на 

зарибителен материал за 2021 г.  

По Дейност 5. Извършване на поддържащи дейности в колонията на къдроглавия 

пеликан: 

 5.1. Изграждане на дървена ограда около сегашната колония на пеликаните с дължина 

около 250 м; 

 5.2. Изграждане до 5 бр. платформи за гнездене на пеликаните и извършване на 

ежегодни поддържащи дейности. 

След провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на 

оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки чрез 

Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени 

поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е сключен Договор № ОПОС ВЗ-12/24.08.2021 г.  

Договорът е с предмет: „Дейност 5. „Извършване на поддържащи дейности в 

колонията на къдроглавия пеликан“: 

 Поддейност 5.1. Изграждане на дървена ограда около сегашната колония на 

пеликаните с дължина около 250 м.; 

 Поддейност 5.2. Изграждане на 5 бр. платформи за гнездене на пеликаните и 

извършване на ежегодни поддържащи дейности, с изпълнител „ДАНИ РАЗ“ ЕООД и на 

стойност 66 666,00 Лв. без включен ДДС или 79999,20 лв.  с включен ДДС. 

През отчетния период напълно е изпълнена поддейност 5.1. Трасето на оградата е разделено 

на две части ограждащи съответно северното и югоизточното гнездилище. 

 Северно гнездилище с  дължина на оградата 152 метра; 

 Югоизточно гнездилище с дължина на оградата 90 метра. 

Общата дължина на изграденото съоръжение е 242 метра., което покрива 

изискванията, заложени в  ТС и Договор №  ОПОС-ВЗ-12/24.08.2021 г. 
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През отчетния период е изпълнена и дейност 5.2, в частта и за 2021 г. Предстои приемане на 

работата от назначена за целта комисия.  

По Дейност 7. Мониторинг на ефективността от изпълнението на дейностите по 

отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика, поддържащите и консервационни дейности 

и изграждането на канала. 

Поддейност 7.1. Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ 

преди, и след и изпълнение на дейността и даване на насоки и изработване на програма за 

последващи дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането на дънния субстрат в 

мястото на въздействие и на контролни площи извън него. 

След провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко 

договаряне събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените 

поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни 

обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е сключен Договор № ОПОС ВЗ-14/21.09.2021 г. 

Договорът е с предмет: „Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ 

преди, по време и след изпълнение на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на 

тръстика и изграждане на канала. Даване на насоки и изработване на програма за 

последващи дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането на дънния субстрат в 

мястото на въздействие и на контролни площи извън него”, с изпълнител „МОБИЛ ЛАБ” 

ООД и на стойност 160 000,00 лева без включен ДДС или 192 000,00  лв  с включен ДДС. 

Изпълнение на дейността: 

До Изпълнителя е изпратено възлагателно писмо за започване на дейностите по 

договора. Изпълнителят е извършил първоначални пробовземания от водите в езерото в ПР 

„Сребърна“. Дейността е в процес на изпълнение.  

Поддейност 7.2. Извършване на мониторинг на ефективността от изпълнението на 

дейностите, извършване на проучвания и анализи, заснемане и създаване на GIS базирана 

информация. 

Поддейност 7.2.1.Закупуване на малка двуместна лодка с извънбордови двигател 

РИОСВ-Русе в качеството и на възложител е сключила договор № ОПОС ВЗ-13/21.09.2021 г. 

с предмет доставка на „Малка двуместна лодка” и стойност 913,00 лева без ДДС или 1095,60 

лв. с включен ДДС. Изпълнител по договора е „ЛОДКОСТРОИТЕЛ- К” ООД.  

При направено проучване в интернет по отношение на възможни изпълнители на 

дейността и сравнявайки ценовите оферти на лодките, които се предлагат на пазара се 

установи, че лодките на „Лодкостроител- К“ ООД в гр. Тутракан отговарят на изисквания на 

бенефициента РИОСВ-Русе и са на най-добра цена. С оглед на това, е отправено запитване 

до дружеството за предоставяне на оферта за закупуване на „Малка двуместна лодка“. 
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Цитираната фирма е производител на плавателни съдове и не разполага с извънбордови 

двигатели, а при заявка от клиент ги закупува от друг доставчик, като по този начин не се 

ангажира с предоставяне на гаранционно обслужване. В тази връзка извън бордовия двигател 

с необходимите параметри е  закупен от специализиран търговец, който е предоставил 

гаранция 2 години. 

За изработване на лодката е сключен Договор № ОПОС ВЗ -13/21.09.2021 г. Същият е 

изпълнен в срок и лодката е изработена и доставена на 7.10.2021 г.  

Поддейност 7.2.2. Закупуване на  високопроходим автомобил за извършване на 

мониторинг в езерото и влажната зона 

След провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на 

оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки чрез 

Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени 

поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е сключен Договор № ОПОС ВЗ - 09 /09.11.2020 г. Договорът е с 

предмет: „Закупуване на  високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в 

езерото и влажната зона“, с изпълнител „НИКОМ – РУСЕ“ ООД и на стойност 71 963,42 лева 

с включен ДДС. 

Изпълнение на дейността: 

На 15.01.2021 г.,  комисия, назначена със Заповед № ОПОС-ВЗ-14/ 14.01.2021 г. на 

Директора на РИОСВ-Русе е извършила проверка на доставен високопроходим автомобил 

във връзка с приемане на изпълнението на дейността, индивидуализирана в техническата 

спецификация, неразделна част от Договор №  ОПОС-ВЗ-09/09.11.2020 г. При извършената 

проверка, комисията е констатирала, че  изпълнителят е доставил в гр. Русе високопроходим 

автомобил с характеристики и оборудване, съгласно техническа спецификация, неразделна 

част от цитирания договор.  

Автомобилът, оборудването и придружаващата ги документация са приети без 

забележки.   

По Дейност 9- Организация и управление, подготовка на документации и провеждане 

на обществени поръчки и информация и комуникация.  

Със Заповед № 533/18.12.2019 г. на Директора на РИОСВ-Русе е сформиран екип от 

служители на РИОСВ-Русе за управление на проекта, съобразно разписани задължения и 

ангажименти в проектното предложение.  

За подготовка на документации и провеждане на обществени поръчки е сключен 

Договор № ОПОС-ВЗ-02/18.12.2019 г. с „Дубликатекс Биз“ ЕООД.  Изпълнителят изпълнява 

своевременно вменените му задължения.  

 



203 

 

203 

 

Подготовка и откриването на горецитираните обществени поръчки в Централизираната 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) се 

извършва от членове на ЕУП. 

 Проведени работни срещи с изпълнители на отделни договори: 

 на 02.04.2021 г. с представители на ДЗЗД „Строител-Дая“ и строителния надзор;  

 на 19.04.2021 г. с проектанти част „Озеленяване“ от екипа на „Строител Дая“ 

ДЗЗД, като на същата бяха обсъдени дейностите по преместване на водни лилии, 

изготвяне на план-извлечение за сечта, сортиментна ведомост и др. приложими 

документи.  

 

 На 19.05.2021 г. е проведен информационен ден за представяне и демонстрация 

на възможностите на закупената специализирана техника за косене на тръстика 

Truxor T40 в ПР „Сребърна“ (подготовка и участие). На събитието беше 

представена презентация,  интервю за Нова ТВ, ВТВ, регионални медии и е 

записан клип, който е публикуван в YouTube канал. Присъстваха представители 

на община Силистра, областна администрация Силистра, кметства Сребърна, 

Ветрен и Айдемир, други местни институции и администрации, Нова телевизия, 

БТВ, регионални медии, доставчикът на техниката, граждани и др. Към 

събитието имаше значителен интерес и беше отразено в различни национални 

медии.   

 На 21 октомври 2021 г., с публична церемония „Първа копка“ е дадено началото 

на дейностите по изграждането на западен канал в Поддържан резерват 

„Сребърна“. На церемонията присъстваха заместник-областният управител на 

Област Силистра – Минчо Йорданов, кметът на град Силистра д-р Юлиян 

Найденов, кметът на с. Сребърна Георги Иванов, директорът на РИОСВ-Русе 

Анатоли Станев, ръководителят на проекта Анелия Николова, представители на 

заинтересовани институции, проектантите и изпълнителите на дейността, 

членове на екипа по проекта. При изпълнение на публичната церемония са 

спазени всички изисквания за информация и комуникация, като на подходящо 

място е монтиран билборд. 

Членове на ЕУП участват в комисии по изпълнение на сключени договори. Дейността 

им е отразена в описанието на изпълнението на дейностите по проекта.  
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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, с 22 общини и 305 населени места.  

 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.   

 Територията на РИОСВ-Русе се характеризира с богато биологично разнообразие. 

Контролира се спазване на режимите в заповедите за обявяване на  43 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 заповед 

на министъра на околната среда и водите 11 зони, а в процедура по обявяване ще са 18 зони 

по директивата за местообитанията.  

За територията на РИОСВ-Русе 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. Не е малък и броят на 

обектите в сферата на услугите, свързани с автосервизна дейност, терминали и 

бензиностанции за горива, големи търговски обекти и др.  

РИОСВ-Русе контролира около 380 обекта с организирани източници на вредни 

емисии в атмосферния въздух. През годината, при извършения емисионен контрол, както и 

от представените от оператори Доклади с резултати от извършени собствени периодични 

измервания на организирани източни на вредни емисии, са констатирати единични 

минимални превишения на замърсителите, характерни за съответната производствената 

дейност. Така продължава тенденцията, емисиите от организираните източници на 

промишлеността да не оказват съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух 

в региона, контролиран от инспекцията. 

През 2021 г., отново основният проблем с качеството на атмосферния въздух, визиран 

от гражданите, е разпростанението на неприятни миризми в градовете. През цялата година  

експерти на инспекцията извършваха контролни проверки за установяване съответствието на 
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oператори с неподвижни източници на емисии отпадни газове, с изикванията на 

екологичното законодателство.  

Друг основен проблем, влияещ върху КАВ в населените места е използването на 

отпадъци от мебелната промишленост за отопление от промишлени обекти и частни лица. 

При извършен засилен контрол от страна на РИОСВ-Русе на производителите на мебели, 

използването, продаването и в много случаи „безвъзмезно предаване” на физически лица на 

горими отпадъци е значително ограничено.  

Данните, постъпващи от автоматичните системи за контрол на състоянието на 

атмосферния въздух в реално време за гр. Русе показват запазване на тенденцията за 

подобрение качеството на атмосферния въздух през последните пет години. 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/m
3
) през 

2021 г. (28) е по-малък спрямо 2020 г. (55). Регистрираните превишения от ДОАС система 

„Профсъюзи”-гр. Силистра са 60, и са с 45 повече, спрямо предходния отчетен период. 

Средногодишната концентрация на фините прахови частици до 10 микрона за гр. Силистра е 

под определената норма от 40 µg/m
3 

– 36,7 µg/m
3
. За община Русе средно-годишната 

концентрация е 33,8 µg/m
3 
и остава също под установената норма.  

Основните изводи, които се налагат по отношение на качеството на атмосферния 

въздух в региона са следните:  

 Замърсяването на атмосферния въздух се дължи основно на изгарянето на твърди 

горива в битовия сектор;  

 Промишлената дейност не води до сериозно замърсяване на  атмосферния  въздух, но 

основен проблем остава изпускането на емисии на интензивно миришещи органични 

и неорганични 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-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 актуализираната 

програма за качество на атмосферния въздух на община Русе, се очаква трайно 
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намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и ФПЧ2,5 и достигане на 

нормативно определените нива. 

Приоритетите при осъществяването на контролната дейност през 2021 г. по 

компонент „Води“ са свързани с опазване и подобряване състоянието на повърхностните 

води като стратегически национален ресурс чрез намаляване на замърсяването с 

отпадъчни води от битови и промишлени източници.  

Характерни отрасли от промишлеността за контролирания регион са: леката и 

хранително-вкусовата промишленост. На контролираната територия функционират 30 

млекопреработвателни предприятия. Поради спецификата на работата им и органично 

натоварените им отпадъчни води, с оглед предотвратяване замърсяването на 

водоприемниците, през последните години се наблюдава тенденция за предаване на 

отпадъчните води от млекопреработвателните предприятия в градски пречиствателни 

станции. 

        Най-често установените нарушения на разпоредбите на Закона за водите са: заустване 

на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми и изисквания; неизпълнение на 

задължителни предприсания; неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.  

Замърсяване на водните поречия в региона се наблюдава при заустване на 

непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води от отделни производствени 

единици. През докладвания период се отчитат изпълнения на дадените предписания с оглед 

на намаляване на замърсяването в отпадъчните води. Голяма част от операторите изпълниха 

План-програми, свързани с реконструкции, разширения  и модернизации на наличните 

пречиствателни съоръжения. Две предприятия от хранително-вкусовата дейност изпълниха 

конкретни мерки и достигнаха индивидуалните емисионни ограничения, заложени в 

разрешителните документи.  В процес на реализация са инвестиционни проекти за 

изграждане на нови ЛПСОВ. 

 По отношение по отношение на химичното състояние на подземните води може да се 

каже, че факторите, предизвикващи замърсяване са просмукване на замърсители при 

взаимодействие с повърхностните води; липсата на канализации и ПСОВ в населените места; 

интензивното земеделие; индустриални източници на замърсяване; действащи депата за 

твърди битови отпадъци, които не отговарят на изискванията; нерегламентирани сметища; 

минната дейност. 
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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 наторяване с течни, твърди 

торови маси и изкуствени торове при спазване на правилата за добри земеделски практики. 

През 2021 г. са определении точни координати на местоположението на  складовете за 

забранени и с изтекъл срок на годност продукти за растителна защита.  Предприемат се 

мерки за екологосъобразно управление на тези препарати, свързани с ограничаване на 

съществуващи и предотвратяване на бъдещи замърсявания с цел ограничаване на 

отрицателното въздействие на складовете и съдържащите се в тях опасни химични вещества 

върху качеството на околната среда и човешкото здраве. ИАОС поддържа пълен регистър на 

местата със забранени и с изтекъл срок на годност продукти за растителна защита на 

национално (в ИАОС) и регионално (в РИОСВ) ниво при ежегоден мониторинг на тези 

обекти. 

В териториалния обхват на РИОСВ-Русе се намират общо 43 защитени територии. Те 

са обявени с цел опазване на ценни екосистеми, биоразнообразието като цялост или отделни 

растителни и животински видове. Приоритет в контролната дейност към защитените 

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 им. 

Гнездовия успех на къдроглавите пеликани за сезона не надхвърли 10 – 15 млади 

екземпляра. От изградените пет наколни гнездови платформи, птиците използваха само две, 

като по-голямата част от двойките заеха приземните тръстикови площи. В средата на месец 

март гнездовата колония беше нападната от три екземпляра Енотовидно куче (Nyctereutes 

procyonoides), които прогониха наземногнездящите птици. Впоследствие се създадоха 

неуспешни малки гнездови колонии.  

През последните няколко години се наблюдава голяма активност на гражданите по 

отношение спасяването на животински видове, предимно птици в безпомощно състояние. За 

бедстващите животни са предприети своевременни мерки и същите са изпращани за лечение 
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и доотглеждане в Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове на СНЦ 

„Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора. За 2021 г. там са настанени 62 екземпляра. 

В сравнение с 2020 г., през 2021 г. се наблюдава повишаване на броя на регистрациите 

на екземпляри по CITES. През 2021 г. са издадени 92 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. 

Експерт на РИОСВ-Русе се включи в Националното среднозимно преброяване на 

водолюбивите птици. Мониторингът е проведен съвместно с представители на Българското 

дружество за защита на птиците по българския бряг на р. Дунав в участъка от речен 

километър 524 до км 492,5, както и в районите на рибарници „Мечка“, общини Борово и 

Иваново и при с. Басарбово, общ. Русе.
 
Резултатите са предоставени на ИАОС съгласно 

методика за провеждане на преброяването. 

За 2021 г., общият брой на билкозаготвителните пунктове в областите Русе, Разград и 

Силистра е 116.
 
През годината, на територията на регионалната инспекция са открити 6 

билкозаготвителни пункта. Масово се събират следните видове билки-обикновена коприва, 

троскот, липа, бъз, глухарче, врабчови чревца, мащерка, бял равнец, шипка, трънка, слез, 

обикновен глог, змийско мляко, обикновен пчелинок, маточина, репей, бръшлян и някои др. 

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 в 

Червената книга на България. 

Всички 22 общини на територията на РИОСВ-Русе са разработили програми за 

„Управление на дейностите с отпадъци” (УДО). За новия програмен период (2021г.-2028 г.) 

до края на 2021 г. са утвърдени програмите на  общините Бяла, Ветово, Две могили, Завет, 

Исперих, Кайнарджа, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Тутракан, Цар Калоян. В процес на 

актуализация са общинските програми на: Русе, Сливо поле, Борово, Иваново, Ценово, 

Силистра, Ситово, Главиница, Дулово, Алфатар. 
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Към 31.12.2021 г. на територията на РИОСВ-Русе са разположени около 299 

площадки за третиране на отпадъци, в това число за 142 с разрешение за дейности с 

отпадъци. 

Във всички 22 общини с 304 населени места с 429 391 жители  на територията на 

РИОСВ-Русе са изградени и функционират системи за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО). При извършени проверки на място са 

дадени предписания на общините от Област Русе-Русе и Ветово, Област Разград-Кубрат, Цар 

Калоян, Завет и Исперих и Област Силистра-Айдемир и Тутракан, за почистване на 

установените замърсени терени.  Осъществен е последващ контрол, при който е установено 

неизпълнение на предписанията за почистване на замърсените с отпадъци терени. Съставени 

са актове за установяване на административни нарушения на общинския кмет на община 

Кубрат и кметовете на населените места в с. Беловец и с. Бисерци, община Кубрат. 

Основните проблеми, свързани с третирането на отпадъците на територията 

контролирана от РИОСВ-Русе могат да бъдат обобщени в следните насоки: недостатъчните 

мерки за намаляване на отпадъците, постъпващи за депониране и изпълнението на 

изискванията за разделно събиране на отпадъците; недостатъчен  капацитет на изградените 

системи от съоръжения и инсталации за третиране на отпадъците; липса на икономически 

инструменти, свързани с предотвратяване образуването на отпадъци;  неконтролирано 

изхвърляне и/или изгаряне на отпадъците и появата на нерегламентирани сметища в и извън 

населените места. Съставянето на АУАН не винаги води до преустановяване изхвърлянето 

отпадъци на разрешени места, както и за тяхното почистване.  

По отношение на фактор „Шум в околната среда“ през 2021 г. 85 обекта са били 

предмет на контрол. 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. При 

измерванията е установено, че по границите на предприятията не се констатира превишение 

на граничните нива на шум, 

Анализът на шумовата обстановка в гр. Русе, извършен в актуализираната 

стратегическа карта на шум показва, че промишлените обекти не оказват значително влияние 

върху шумовата обстановка, а с най-голям принос за превишените нива на шум е 

автомобилният транспорт (речният транспорт практически не оказва влияние върху 

шумовото замърсяване, а железопътният е с ограничено локално действие). Във връзка с това  

ограничаване нивата на шум следва да се постигне чрез поддържане на настилките в добро 

експлоатационно състояние, залесяване  на  свободни  площи  и  изграждане  на  

озеленителни  пояси. 
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 Локалните мониторингови станции от Националната автоматизирана система за 

непрекъснат контрол на радиационния гама-фон, разположени в гр. Русе, гр. Силистра, гр. 

Тервел и с Самуил не са регистрирали повишени стойности на радиационния гама-фон през 

2021 г., различни от характерните стойности за тези пунктове от автоматизираната система. 

При наблюдението на радиационното състояние от фоновия мониторинг за необработваеми 

почви не са констатирани изменения над характерните за съответните райони стойности на 

специфичната активност на естествените и техногенни радионуклиди. В повърхностните 

водни тела и седименти, не са установени замърсявания с естествени и техногенни 

радионуклиди. 

В резултат на осъществения текущ контрол през отчетния период се установи, че 

операторите изпълняват управленските, превантивните и техническите мерки за 

предотвратяването на големи аварии. Спазва се политиката по отношение на безопасната 

експлоатация на предприятията, прилагат се процедури за периодична оценка ефективността 

и адекватността на системата за управление на мерките за безопасност. 

Оператори на обекти, които попадащи в изискванията на Глава седма, Раздел I от 

ЗООС са представили информация на заинтересованата общественост и на общински план за 

защита при бедствия и аварии. Ежегодно се провежда обучение на персонала по отношение 

на безопасната експлоатация на съоръженията и вредностите при работа с опасни химични 

вещества. Извършват се изпитания на противопожарните системи и съоръжения, 

пеногасителните системи. През 2021 г. са извършени общо 43 проверки на 43 обекта, 

подлежащи на контрол, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). Извън тях експерти от 

направлението са взел участие и в 25 бр. проверки на инсталаци с издадени Комплексни 

разрешителни по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, при които са проверени 

изпълнението на условията, заложени в законодателството по химикали.  

През 2021 г. се начага изводът, че обектите, подлежащи на контрол по нормативната 

уредба в областта на химикалите и предотвратяването на големи аварии спазват 

законодателството и са изпълнили дадените предписания. Не са настъпвали аварийни 

ситуации, свързани с изпускане на ОХВС и водещи до увреждане на компонентите на 

околната среда. 

За докладвания период, процедурите по оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС) на инвестиционните предложения, екологичната оценка (ЕО) на планове и програми 

и оценката за съвместимост (ОС) на плановете и програмите, проектите и инвестиционните 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, продължиха да бъдат 

ключов регламентиран механизъм за интегриране на предвижданията по отношение на 
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околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво 

развитие. 

Превантивният контрол през 2021 г. е свързан с проверки на мерки и условия, 

поставени в административни актове издадени по реда на Закона за опазване на околната 

среда и Закона за биологичното разнообразие; проверка на правното действие на издадени 

административни актове при проведени процедури по ОВОС и ЕО, във връзка са 

разпоредбите на чл. 88, ал. 6, чл. 93, ал. 8 и чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната 

среда; изразяване на становища по компетентност за изготвени годишни доклади по 

наблюдението и контрола при прилагането на общи устройствени планове на общините. 

С постановление на Министерски съвет № 435 от 10.12.2021 г. (ПМС № 435/) е 

направено изменение и допълнение на 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 (Наредбата за ОС), което е обнародвано в 

бр. 106 на Държавен вестник от 15.12.2021 г. Наредбата за ОС урежда условията и редът за 

извършване на предвидените в Закона за биологичното разнообразие оценка на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения за съвместимостта им с предмета и целите 

на опазване на защитените зони. Въвеждат се процедурни промени за по-прецизно прилагане 

на разпоредби от Директива 92/43/ЕИО относно опазването на естествените местообитания и 

на дивата флора и фауна, касаещи отчитането на кумулатвиния ефект на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения в защитените зони. 

Отговорите на внесени уведомления за планове/програми и инвестиционни 

предложения през 2021 г. са общо 1 697 бр. Отчита се повишаване на инвестиционните 

инициативи спрямо предходни периоди, като броя на постъпилите инвестиционни 

предложения спрямо тези през 2020 г. е увеличен с приблизително 26 %.  

Засилен е интереса на земеделските производители и преработватели към оперативните 

програми за подпомагане на земеделските стопанства, като при кандидатстването е 

необходимо да се представят и съгласувателни документи от страна на РИОСВ. В тази 

връзка беше създадена нужната организация за приоритетно разглеждане на внасяните от 

земеделските производители заявления.   

В цялост, характерът на инвестиционните предложения през 2021 г. е изключително 

разнообразен. За тези инвестиционни инициативи, за които се изисква провеждане на 

процедури по Глава Шеста на Закона за опазване на околната среда (ОВОС и ЕО), може да се 

обобщи, че най-голям е делът в следните категории дейности и планове: селско, горско и 

водно стопанство; минно дело; енергийно стопанство; инфраструктурни инвестиционни 

предложения; предприятия в хранителната промишленост; инсталации и депа за 
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обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение №1); подробни 

устройствени планове-планове за застрояване и парцеларни планове за елементите на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии; общински 

планове за интегрирано развитие и др.  

По отношение на инвестиционните инициативи, за които не се изисква провеждане на 

процедури по Глава Шеста на Закона за опазване на околната среда, и които се разглеждат и 

оценяват по реда Закона за биологичното разнообразие, може да се обобщи, че най-голям е 

делът в следните категории дейности и планове: жилищно строителство; изграждане и 

разширение на складови площи за съхранение на продукция и инвентар; цехове и 

работилници за различни услуги и безвредни производства; фотоволтаични електрически 

централи с малки мощности; създаване на овощни насъждения; план-извлечения за промяна 

на вида и интензивността на сечта; устройствени планове в границите на урбанизираните 

територии (планове за застрояване и регулация).  

За текущи и приключили процедури по ОВОС и ЕО се осигурява обществен достъп 

чрез публичните регистри и интернет страницата на РИОСВ-Русе.  

 Общият брой оператори с издадени комплексни разрешителни (КР) на територията 

на РИОСВ-Русе през 2021 г. е 57. Инсталациите с КР са 67, разпределени по дейности от 

Приложение № 4 от ЗООС.  Е 

Най-голям дял имат инсталациите за интензивно отглеждане на животни-свине и 

птици. Същите са разпределени равномерно в трите области. През 2021 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.  

През 2021 г. са извършени 26 проверки за изпълнение на условията в издадените КР. 

При проверките на повечето от операторите не са установени съществени нарушения по 

спазване на условията в КР, като са дадени общо 22 предписания,  които са изпълнени в 

законовите срокове.  В сравнение с 2020 г. сигналите  за замърсяване на въздуха с миризма 

на „бакелит” са по-малко, като е идентифициран като потенциален замърсител „Линамар 

Лайт Металс Русе“ ЕООД. Съставени са два АУАН и са издадени НП:  на „АДМ Разград“ 

ЕАД на стойност 60 000 лв. и на „Емакс“ ООД  в размер на 10 000 лв. 

През 2021 г. са  извършени 13  контролни проверки на обекти, които подлежат на 

контрол по Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 

През отчетния период не са настъпвали екологични щети и не са издадени заповеди за 
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прилагане на превантивни мерки, за прилагане на оздравителни мерки и заповеди за отказ за 

прилагане на оздравителни мерки, съгласно ЗОПОЕЩ.   

През 2021 г., в изпълнение на Програма 5 „Информиране, участие на обществеността в 

процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите на контрол”, са проведени 6 

кампании: 2 февруари-Световен ден на влажните зони; 22 март-Световен ден на водата; 22 

май- Международен  ден на биологичното разнообразие; 5 юни-Световен  ден на околната 

среда; 29 юни-Международен  ден на река Дунав; Европейската седмица за намаляване на 

отпадъците-през месец ноември. Голяма част от инициативите са организирани и проведени 

при спазване на противоепидемичните мерки, наложени от министерство на 

здравеопазването. В рамките на проведените кампании са проведени 4 конкурса. 

През 2021 г. Информационният център на инспекцията е посетен от 145 души, а 

интернет страницата е  посетена от  16 600  потребителя. Актуална информация за 

контролната дейност на инспекцията се предоставя на медиите, чрез изпращане на 

прессъобщения- 68 през 2021 г., отговори на журналистически въпроси-15 и  17 интервюта в 

национални и регионални медии.  Водещи са  темите са  чистотата на атмосферния въздух в 

Русе, опазване на биологичното разнообразие и дейностите по проекта на РИОСВ-Русе, 

финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  и изпълняван  на 

територията на Поддържан резеват „Сребърна“.  

През 2021 г. са съставени 85 акта за установени административни нарушения, спрямо 

111 за предходната година. Най-много съставени актове има по Закона за управление на 

отпадъците, Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, Закон за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения. През 2021 г. 

регистрираните нарушения по ЗУО са 23 бр., при отчетени през 2020 г.- 67 бр., по ЗООС са 

12 бр., при отчетени през 2020 г. 7 бр., по ЗЧАВ 20 бр. при отчетени за 2020 г. 6 бр., по ЗВ са 

8 бр. при 10 бр. отчетени за 2020 г. Издадените НП през 2021 г. са 80 бр., като 8 от тях са по 

АУАН от 2020 г. 

През изтеклата година има шест прекратени административонаказателни процедури 

на основание чл. 54 от ЗАНН. През 2021 г. са отменени 6 бр. наказателни постановления на 

обща стойност 17 800 лв по ЗУО, които са издадени през 2020 г. 

Докато през 2020 г. са обжалвани 28 от издадените 94 НП, то през 2021 г. броят на 

обжалваните наказателни постановления е 18 от 80 НП. От всички НП през 2021 г., влезли в 

сила са 57, а 18 са в текуща съдебна процедура.  

Приключилите с „писмено предупреждение“ през 2021 г. преписки са 5, докато през 

2020 г. са били 11.   



214 

 

214 

 

През 2021 г. 75 са проектите общини, кметства и учебни заведения от котролината 

територия, които получиха финансиране от ПУДООС, в рамките на кампанията „Ча чиста 

околна среда“.  

През 2021 г. РИОСВ-Русе работи активно по двата проекта, финансирани от ОПОС, 

по които Инспекцията е бенефициент. В началото на 2021 г. успешно приключи проект № 

BG16M1OP002-3.007-0001-C02 „Подобряване на структурата и функциите на местообитания 

с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват „Сребърна“, финасиран по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  

Актавна работа, както и началото на основните дейности по проект № 

BG16M1OP002-3.015-0001-C01 „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на 

качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР 

“Сребърна”, финасиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ започна пре 

през изтеклата година.  

Подробна информация за състоянието на компанентите на околната среда, факторите, 

които й флияят, контролната, превантивна и информационна  дейност можете да начерите в 

Годишния доклад за състоянието на околната среда през 2021 г.  
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 VII. ПРИЛОЖЕНИЯ     

 Приложение № I 

Събиране и транспортиране на битови отпадъци (БО) 

№ Община Брой жители 
Брой населени 

места в общината 

Брой населени места с 

въведена система за 

събиране и 

транспортиране на 

БО 

Населени места в които 

не е въведена система за 

събиране и 

транспортиране на БО 

(изписват се поименно) 

% население, 

обхванато в 

организирана 

система за събиране и 

транспортиране на 

БО 

Брой на 

обслужваното 

население 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Русе 153 833 14 14 0 100 153 833 

2 Сливо поле 10 017 11 11 0 100 10 017 

3 Борово 4 992 7 7 0 100 4 992 

4 Две могили 7 855 12 12 0 100 7 855 

5 Иваново 8 633 13 13 0 100 8 633 

6 Ценово 4 740 9 9 0 100 4 740 

7 Бяла 11 553 11 11 0 100 11 553 

8 Ветово 11 106 6 6 0 100 11 106 

9 Разград 45 624 22 22 0 100 45 624 

10 Лозница 8 263 16 16 0 100 8 263 

11 Кубрат 15 410 17 17 0 100 15 410 

12 Исперих 20 142 24 24 0 100 20 142 

13 Завет 8 938 7 7 0 100 8 938 

14 Самуил 6 365 14 14 0 100 6 365 

15 Цар Калоян 5 068 3 3 0 100 5 068 

16 Силистра 44 237 19 19 0 100 44 237 

17 Тутракан 13 240 15 15 0 100 13 240 

18 Ситово 4 886 12 12 0 100 4 886 
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Събиране и транспортиране на битови отпадъци (БО) 

№ Община Брой жители 
Брой населени 

места в общината 

Брой населени места с 

въведена система за 

събиране и 

транспортиране на 

БО 

Населени места в които 

не е въведена система за 

събиране и 

транспортиране на БО 

(изписват се поименно) 

% население, 

обхванато в 

организирана 

система за събиране и 

транспортиране на 

БО 

Брой на 

обслужваното 

население 

19 Главиница 9 705 23 23 0 100 9 705 

20 Дулово 27 217 27 27 0 100 27 217 

21 Алфатар 2 566 7 7 0 100 2 566 

22 Кайнарджа 5 001 15 15 0 100 5 001 

Общо: 429 391 304 304 0 100 429 391 

 

 

           Приложение № ІІ 

Масово разпространени отпадъци (МРО) 

Община 
Въведени системи за разделно 

събиране на МРО, в.т. ч.: 

% население, обхванато от 

системите за разделно 

събиране 

Брой на обслужваното 

население 

Брой на площадките и на местата за разделно 

събиране на различните видове МРО 

1 2 3 4 5 

1. Община Русе Отпадъци от опаковки  80 177 712 в 306 точки. 269бр. сини; 284 бр.жълти и 287 бр. 

зелени; Договор с „Екопак България”АД 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

80 177 712 „Екобатерии ”АД - в училища и 

административни сгради 
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Масово разпространени отпадъци (МРО) 

Община 
Въведени системи за разделно 

събиране на МРО, в.т. ч.: 

% население, обхванато от 

системите за разделно 

събиране 

Брой на обслужваното 

население 

Брой на площадките и на местата за разделно 

събиране на различните видове МРО 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак  

40 50 000 1** „Екобатерии" АД 

2. Община Сливо поле Отпадъци от опаковки  5 0  Договор с „Екопак България”АД 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

10 2 000 1  т. договор с ООп  

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак  

10 2 000 1. т.договор ООп 

3. Община Борово Отпадъци от опаковки  50 0 20 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

20 1500 1 т.** 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак  

20 1500 1т. 

4. Община Две могили Отпадъци от опаковки  0 0 Договор с „Екопак България”АД 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 
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Масово разпространени отпадъци (МРО) 

Община 
Въведени системи за разделно 

събиране на МРО, в.т. ч.: 

% население, обхванато от 

системите за разделно 

събиране 

Брой на обслужваното 

население 

Брой на площадките и на местата за разделно 

събиране на различните видове МРО 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак  

  Няма данни 

5. Община Иваново Отпадъци от опаковки  0 0 0 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак  

0 0 Няма данни 

6. Община Ценово Отпадъци от опаковки  70 6 220 жълти – 113 бр.;  зелени - 113 бр. 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак  

0 0 Няма данни 

7. Община Бяла Отпадъци от опаковки  80 10310 49 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 
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Масово разпространени отпадъци (МРО) 

Община 
Въведени системи за разделно 

събиране на МРО, в.т. ч.: 

% население, обхванато от 

системите за разделно 

събиране 

Брой на обслужваното 

население 

Брой на площадките и на местата за разделно 

събиране на различните видове МРО 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак  

0 0 Няма данни 

8. Община Ветово Отпадъци от опаковки  60 9712 75 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак  

0 0 Няма данни 

9. Община Разград Отпадъци от опаковки * 0 52 542 150 площадки, като 115 в гр. Разград и 35 в 

селата 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

0 0 Няма данни 

10. Община Лозница Отпадъци от опаковки * 90 8660 41т. жълти контейнери-62 бр.    зелени 

контейнери-45 бр. 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

20 2 000 договор с„Трансис батерии” ООД 



220 

 

220 

 

Масово разпространени отпадъци (МРО) 

Община 
Въведени системи за разделно 

събиране на МРО, в.т. ч.: 

% население, обхванато от 

системите за разделно 

събиране 

Брой на обслужваното 

население 

Брой на площадките и на местата за разделно 

събиране на различните видове МРО 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

20 2 000 договор с „Трансис рециклираща компания”АД 

11. Община Кубрат Отпадъци от опаковки  70 12 231 75 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

0 0 Няма данни 

12. Община Исперих Отпадъци от опаковки  80 22 692 109 жълти и  109 зелени контейнери- 

разположени на 109 точки 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

0 0 Няма данни 

13. Община Завет Отпадъци от опаковки * 80 10 856 60 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 
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Масово разпространени отпадъци (МРО) 

Община 
Въведени системи за разделно 

събиране на МРО, в.т. ч.: 

% население, обхванато от 

системите за разделно 

събиране 

Брой на обслужваното 

население 

Брой на площадките и на местата за разделно 

събиране на различните видове МРО 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

  Няма данни 

14. Община Самуил Отпадъци от опаковки * 0 0 0 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

10 1000 сключен договор с "Трансис батерии" ООД, по 

заявка на жителите 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

  Няма данни 

15. Община Цар 

Калоян 

Отпадъци от опаковки * 0 0 Договор с „Екопак България“ АД, 1 бр.- сини; 14 

бр.- жълти; 14 бр.- зелени 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

0 0 Няма данни 

16. Община Силистра Отпадъци от опаковки  90 46 000  Договор с „Екопак България“ АД 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 „Екобатерии ” АД- 97 точки 
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Масово разпространени отпадъци (МРО) 

Община 
Въведени системи за разделно 

събиране на МРО, в.т. ч.: 

% население, обхванато от 

системите за разделно 

събиране 

Брой на обслужваното 

население 

Брой на площадките и на местата за разделно 

събиране на различните видове МРО 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

0 0 „Елтехресурс ” АД-5 точки 

17. Община Тутракан Отпадъци от опаковки * 85 15 200 Договор с „Екопак България“ АД ; 39 точки се 

обслужват 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

30 3000 „Екобатерии”АД 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

  Няма данни 

18. Община Ситово Отпадъци от опаковки * 0 0 0 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

0 0 Няма данни 

19. Община Главиница Отпадъци от опаковки * 0 0 0 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 
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Масово разпространени отпадъци (МРО) 

Община 
Въведени системи за разделно 

събиране на МРО, в.т. ч.: 

% население, обхванато от 

системите за разделно 

събиране 

Брой на обслужваното 

население 

Брой на площадките и на местата за разделно 

събиране на различните видове МРО 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

0 0 Няма данни 

20. Община Дулово Отпадъци от опаковки * 90 28282 Договор с „Екопак България“ АД;  87 т. сини, 

жълти и зелени контейнери 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

0 0 Няма данни 

21. Община Алфатар Отпадъци от опаковки * 0 0 0 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

10 1 000 „Трансис батерии” ООД - 1 т. 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

10 0 договор с „Трансис рециклираща компания”АД - 

1.  

22. Община Кайнарджа Отпадъци от опаковки * 0 0 0 

Негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

0 0 Няма данни 
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Масово разпространени отпадъци (МРО) 

Община 
Въведени системи за разделно 

събиране на МРО, в.т. ч.: 

% население, обхванато от 

системите за разделно 

събиране 

Брой на обслужваното 

население 

Брой на площадките и на местата за разделно 

събиране на различните видове МРО 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други 

лампи, съдържащи живак 

0 0 Няма данни 

     

* в училища  и администрации    

**  договор с лице, притежаващо разрешение за дейности по третиране  на отпадъци 

***вдигнати са контейнерите по искане на ООп през първото полугодие на 2017г.    
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Приложение № ІІІ 

 

Издадени документи за извършване на дейности с отпадъци за 2021 г. 

№  Брой 

Вид на издаде 

ния документ - 

нов, изм. и 

доп., отказ 

(попълва се в 

редовете към т. 

1 и т. 2) 

Забележка 

1 Издадени разрешения от директора на РИОСВ по чл. 67 от ЗУО 
19 

  
брой 

1.1. 
Наименование на лицето, на което е 

издадено разрешението 

№ и дата на издадения 

 документ 
   

1 
„ГРИЙНБЪРН“ ЕООД 

 

№ 10-ДО-757-00 от 

15.01.2021 г. 
 отказ  

2 
“САНДЪРС-БГ-70” ЕООД 

 

№ 10 - ДО - 638 - 01 от 

01.02.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

3 „ДАНИ ГРУП 04” ЕООД 
№ 10 - ДО - 688 - 02 от 

19.02.2021 г. 
 изм. и доп  

4 
„БЕРУС” ООД гр. Русе 

 

№ 10 - ДО - 760 - 00 от 

09.04.2021 г. 
 нов  

5 
„БИОПРОДУКТ“ ООД 

 

№ 10 - ДО –758- 00 от 

08.04.2021 г. 

 

 

нов 

 

6 „СИБИЕЛ“ ООД 

№ 10 - ДО - 759 - 00 от 

08.04.2021 г. 

 

 

нов 

 

7 „МЕТАЛСКРАП БЪЛГАРИЯ” АД 

№ 10 - ДО - 739 - 02 от  

16.04.2021 г. 

 

 

прекратен 

 

8 „НАДИН 22” ЕООД 

№ 10-ДО-728-06 от 

28.04.2021 г. 

 

 отказ  

9 

„УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ 

ЕООД 

 

№ 10 - ДО - 750 - 02 от 

12.04.2021 г. 
 Изм. и доп.  

10 

„УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ 

ЕООД 

 

№ 10 - ДО - 750 - 03 от 

28.05.2021 г. 

 

 изм. и доп  
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11 „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД 

№ 10 - ДО - 761 - 00 от 

17.08.2021 г. 

 

 нов  

12 „ДМВ” ЕООД 

№ 10 - ДО - 719 - 02 от  

23.09.2021 г. 

 

 прекратен  

13 
„СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД 

 

№ 10 - ДО - 762 - 00 от 

14.10.2021 г. 
 нов  

14 

ЕТ „КРИСТАЛ - П - 92 - ПЛАМЕН 

ДОБРЕВ”   

 

№ 10 - ДО - 661 - 03 от 

18.10.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

15 „ДУНАВ РЕСАЙКЛИНГ“ ЕООД 

№ 10 - ДО - 763 - 00 от 

08.11.2021 г. 

 

 

нов 

 

16 
„ВТОРИЧНИ МЕТАЛИ РУСЕ” ЕООД 

 

№ 10 - ДО - 655 – 08 от 

24.11.2021 г. 
 

прекратен 
 

17 
„ГРАДУС – 98“ АД 

 

 № 10 – ДО – 744 – 

02 от 29.11.2021 г. 
 

изм. и доп. 
 

18 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Русе 

 

№ 10 – ДО – 734 - 02 от 

22.12.2021 г. 

 

 

прекратен 

 

19 „ДУНАВ РЕСАЙКЛИНГ“ ЕООД 

№ 10 - ДО - 763 - 01 от 

20.12.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

32 
Издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за третиране 

на отпадъци 

6 
  

брой 

2.1.     

1 „ФЛАЙ ПАУЪР” ЕООД 

№ 10 - РД - 704 - 02 от 29.01.2021 

г. 

 

 изм. и доп  

2 „ЕКОУНИВЕРС” ЕООД 

№ 10 - РД – 789 - 01 от  

25.01.2021 г. 

 

 нов  

3 „СЕПАТЕКС“ ООД 
№ 10 - РД - 876 - 00  

05.05.2021 г. 
 

нов 
 

4 
“ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ПС –

СИЛИСТРА“ АД 

№ 10 - РД - 882 - 00  

30.06.2021 г. 
 

нов 
 

5 „СЕПАТЕКС“ ООД 
№ 10 - РД - 876 - 01  

24.09.2021 г. 
 

изм. и доп 
 

6 „АДИСА“ ООД № 10 - РД – 852 – 01 прекратявам   прекратен  
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05.11.2021 г. 

3 
Издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за събиране и 

транспортиране на отпадъци 

98 

  бр

ой 

3.1. 
Наименование на лицето, на което е 

издаден документа 
№ и дата на издадения документ   

1 „ВЕНДАР” ЕООД 
№ 10 - РД - 538- 04 от  08.01.2021 

г. 
 прекратен  

2 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ” 

ЕООД 

№ 10 - РД - 607- 01 от  08.01.2021 

г. 

 

 прекратен  

3 „НОРДСТРОЙ“ ЕООД 

№ 10 – РД – 825 - 01 от 

11.01.2021 г. 

 

 

прекратен 

 

4 
„ПЛАМ ОЙЛ“ ЕООД 

 

№ 10 - РД - 827 - 01 от 19.01.2021 

г. 
 

Изм.  и доп. 
 

5 

„Х-Х ЛОГИСТИК 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ “ 

ЕООД 

№ 10 - РД - 862 - 00 от 11.01.2021 

г. 

 

 

отказ 

 

6 „ДЕСПЕТ ТРАНС“ ЕООД 
№ 10 - РД –864- 00 от  26.01.2021 

г. 
 

нов 
 

7 
„БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ“ 

ЕООД 

№ 10 – РД – 863 – 00 от 

22.01.2021 г. 

 

 нов  

8 „ТАТАРОВ КАР“ ЕООД 

№ 10 – РД – 865 – 00 от 

29.01.2021 г. 

 

 нов  

9 
ЕТ „ИВ – КОМЕРС – ИВАНИЛ 

ВЕЛЧЕВ“ 

№ 10 –  РД – 677 – 02 от 

08.02.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

10 „ЕКОПЛАСТИКС“ ООД 
№ 10 - РД - 695 - 01 от 22.02.2021 

г. 
 изм. и доп.  

11 ЕТ „ОЛЕКС – ПЛАМЕН СТОЯНОВ“ 
№ 10 - РД - 735 - 03 от 09.02.2021 

г. 
 изм. и доп.  

12 
„НАНА КОМЕРС – 2006“ ЕООД 

 

№ 10 –  РД – 758 – 02 от 08.02. 

2021 г. 

 

 изм. и доп.  

13 “БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД 
№ 10 - РД - 777- 03 от  23.02.2021 

г. 
 изм. и доп.  

14 „МАРКОНИ КЪМПАНИ“ ООД № 10 - РД – 824 – 01   изм. и доп.  
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25.02.2021 г. 

 

15 ЕТ „ДЕЯ-ИВАЙЛО ЕНЧЕВ” 

№ 10 - РД – 836 - 03  

19.02.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

16 „ЖОРО ТРАНС 67“ ЕООД 

№ 10 - РД – 866 - 00  

01.02.2021 г. 

 

 нов.  

17 „ЖОРО ТРАНС 67“ ЕООД 

№ 10 - РД – 866 - 00  

01.02.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

18 „СТЕСА“ ООД 

№ 10 - РД –868- 00  

12.02.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

19 „ДАВ ТРАНС ООД“ ООД 

№ 10 - РД – 867 – 00 

09.02.2021 г. 

 

 нов  

20 “ДЕКРА СТРОЙ” ЕООД 
№ 10 - РД - 611 - 06  

10.02.2021 г. 
 изм. и доп.  

21 „КЕЙСИ” ЕООД 
№ 10 - РД – 637 - 17  

18.03.2021 г. 
 изм. и доп.  

22 
„РПС – РУСЕ – ПЪБЛИК 

СЪРВИСИЗ“ ЕООД 

№ 10 -  РД - 648 – 05 

22.03.2021 г. 
 

изм. и доп. 
 

23 „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД 
№ 10 - РД – 807-03  

31.03.2021 г. 
 

изм. и доп. 
 

24 „СЮПРИЙМ ЛОГИСТИК“ ЕООД 

№ 10 - РД – 820 – 01  

23.03. 2021 г.  

 

 изм. и доп.  

25 „ИНТЕРТРАНС 2018“ ООД 

№ 10 - РД – 872 – 00 

30.03.2021 г. 

  

 

 

нов 

 

26 ЕТ „ТОДОР ОПРЕВ“ 

№ 10 - РД – 869 – 00  

16.03.2021 г. 

  

 

 

нов 

 

27 „БИОПРОДУКТ“ ООД 

№ 10 –РД – 870 – 00 

17.03.2021 г. 

  

 

 нов  

28 „ДИ ЙОР“ ЕООД № 10 - РД – 871 – 00  нов  
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17.03.2021 г. 

29 „ГИЧЕВ - ТРАНС” ООД 
№ 10 - РД – 746 - 04  

28.04.2021 г. 
 изм. и доп.  

30 ЕТ „ДЕЯ-ИВАЙЛО ЕНЧЕВ” 

№ 10 - РД – 836 - 04  

27.04.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

31 
ЕТ „КАРАИВАНОВИ – МИЛЕНА 

КАРАИВАНОВА“  

№ 10 - РД - 846 - 02  

06.04.2021 г. 
 изм. и доп.  

32 „СТРИЙМ ПАУЪР “ ЕООД 
№ 10 - РД – 851 – 01  

28.04.2021 г. 
 изм. и доп.  

33 „СИТИ МИЛК 2000“ ЕООД 
№ 10 - РД –874- 00  

19.04.2021 г. 
 нов  

34 „МЕЛ ГРУП 99“ ЕООД 

№ 10 - РД – 876 - 00 

29.04.2021 г. 

  

 

 нов  

35 „ДУШКОВ КАРГО“ ЕООД 
№ 10 – РД - 873 – 00  

01.04.2021 г. 
 нов  

36 „ПЛАМ” ЕООД 

 № 10 - РД – 508 - 02  

10.05.2021 г. 

  

 

 изм. и доп.  

37 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

№ 10 - РД - 728 - 03  

20.05.2021 г. 

  

 

 изм. и доп.  

38 „ЕМАКС” ООД 

№ 10 - РД – 616 - 04  

14.05.2021 г. 

  

 

 

изм. и доп. 

 

39 „ШУЛЦ СТРОЙ 2018“ ЕООД 

№ 10 –  РД – 773 - 03  

 18.05.2021 г. 

  

 

 

изм. и доп. 

 

40 
„БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ“ 

ЕООД 

№ 10 - РД – 863 – 01  

17.05.2021 г. 

  

 

 

изм. и доп. 

 

41 „ЕЛСИ РУСЕ “ ЕООД 

№ 10 - РД - 877 - 00  

10.05.2021 г. 

  

 нов  
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42 „ЕКСЖЕ ПРО“ ЕООД 
№ 10 - РД – 878 – 00  

14.05.2021 г. 
 отказ  

43 „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД  
№ 10 - РД – 838 - 01  

30.06.2021 г. 
 прекратен  

44 „БУЛСЛАВ 2003” ЕООД 

№ 10 - РД - 496- 01  прекратявам 

18.06.2021 г. 

 

 прекратен  

45 „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД 

№ 10 - РД - 518 – 14 отказ  

14.06.2021 г 

 

 

отказ 

 

46 „ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК“  ЕООД 

№ 10-РД-00000608-01  

21.06.2021 г. 

  

 

 

изм. и доп. 

 

47 „ЛПМ ЕКСПРЕС“ ЕООД 

№ 10 - РД - 818- 01 прекратявам 

18.06.2021 г. 

  

 

 прекратен  

48 ЕТ „ДЕЯ-ИВАЙЛО ЕНЧЕВ” 

№ 10 - РД – 836 - 05  

30.06.2021 г. 

  

 

 изм. и доп.  

49 „ПЕЛЕНТЕКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
№ 10 - РД – 842 – 01  

15.06.2021 г. 
 изм. и доп.  

50 „НОВА ЛИНИЯ“ ЕООД 
№ 10 - РД –879- 00  

02.06.2021 г. 
 нов  

51 „ОРХИДИС“ ЕООД 
№ 10 - РД – 880 - 00 

09.06.2021 г. 
 нов  

52 „НИТЕЛА ТРАНС“ ЕООД 

№ 10-РД-00000881-00  

30.06.2021 г.  

 

 

изм. и доп. 

 

53 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
№ 10 - РД - 728 - 04  

07.07.2021г. 
 

изм. и доп. 
 

54 „ЮТА“ АД 

№ 10 - РД - 503 - 01 прекратявам 

16.07.2021 г. 

 

 прекратявам  

55 „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД 

№ 10 - РД - 518 - 15  

13.07.2021 г. 

 

 отказ  
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56 „НАЙДЕН КИРОВ” АД 
№ 10 - РД – 655 - 01   

21.07.2021 г. 
 изм. и доп.  

57 „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД 

№ 10 - РД – 807-04   

16.07.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

58 ЕТ „ПАВЛИН ПАВЛОВ – МАГНУС“ 

№ 10 - РД – 883 – 00  

08.07.2021 г. 

 

 нов  

59 
„ГРИФОН – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВИ” 

ЕООД 

№ 10 - РД – 884 - 00 

26.07.2021 г. 
 Нов  

60 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

№ 10 - РД - 728 - 05  

06.08.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

61 „СТЕФАНОВ“ ЕООД 

№ 10 - РД – 646 - 03 прекратявам 

16.08.2021 г. 

 

 прекратен  

62 
ОП „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 

УСЛУГИ“  

№ 10 - РД - 715 - 04  

09.08.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

63 „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

№ 10 - РД – 753 - 07  

16.08.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

64 „КАРАМАН-1“ EООД 

№ 10 - РД - 834 - 01 прекратявам 

16.08.2021 г. 

 

 прекратен  

65 „РУСТРАНС“ ЕООД 

№ 10 - РД – 839-01   

06.08.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

67 „АПИС ФРУТ“ ЕООД 

№ 10 – РД - 885 – 00  

02.08.2021 г. 

 

 нов  

68 
„УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” 

ЕООД  

№ 10 - РД - 691 - 03  

19.08.2021 

 

 изм. и доп.  

69 „ИВАНОФФ ТРАНСПОРТ“ ООД 

№ 10 - РД – 835-01  

 19.08.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

70 
„НЕССТРОЙ” ЕООД 

 

№ 10 - РД - 781 - 01 прекратявам 

19.08.2021 г. 

 

 прекратен  

71 „НУРАЙ ГРУП“ ООД № 10 - РД - 622 - 01 прекратявам  прекратен  
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19.08.2021 г. 

 

72 „БРАТОЕВ И СИН“ ЕООД 

№ 10 - РД – 886 – 00  

20.08.2021 г. 

 

 нов  

73 „МОНИ ИВ 2009“ ЕООД 

№ 10 - РД – 887 – 00  

20.08.2021 г. 

 

 нов  

74 
ЕТ „КРАСИМИР АТАНАСОВ - 

РОЯЛ“  

№ 10 - РД – 547 - 01 прекратявам  

27.08.2021 г. 

 

 прекратен  

75 „ЛУМАКС ТРАНС“ЕООД 
№ 10 - РД - 604 - 05  

26.08.2021 г. 
 изм. и доп.  

76 „НАУТИЛИУС“ ООД 

№ 10 -  РД- 800 – 03  

03.09.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

77 „ДМВ“ ЕООД 

№ 10 - РД – 732 - 03 прекратявам 

23.09.2021 г. 

 

 прекратен  

78 ЕТ „ДЕЯ-ИВАЙЛО ЕНЧЕВ” 

№ 10 - РД – 836 - 06  

09.09.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

79 
„ТРАНС ТРЕЙДИНГ КАПИТАЛ” 

ЕООД 

№ 10 - РД – 810 - 01 прекратявам 

30.09. 2021 г. 

 

 прекратен  

80 „ЛУМАКС ТРАНС“ЕООД 

№ 10 - РД - 604 - 06  

28.10.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

81 „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД 

№ 10 - РД – 807-05   

25.10.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

82 „ИВАНОФФ ТРАНСПОРТ“ ООД  

№ 10 - РД – 835-02 отказ   

28.10.2021 г. 

 

 отказ  

83 „ТРЕЙД ТРАНС СИЛИСТРА“ ЕООД 

№ 10 - РД – 840 - 03  

12.10.2021 г. 

 

 прекратен  

84 „НИТЕЛА ТРАНС“ ЕООД 
№ 10 - РД – 881-01   

28.10.2021 г. 
 изм. и доп.  

85 „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД 
№ 10 - РД - 514 - 14  

08.11.2021 г. 
 изм. и доп.  
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86 „ВАЛЛИ-10” ЕООД 

№ 10 - РД - 639 - 02  

30.11.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

87 
„УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” 

ЕООД 

№ 10 - РД - 691 - 04  

10.11.2021 г. 

 

 

изм. и доп. 

 

88 
„УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” 

ЕООД 

№ 10 - РД - 691 - 05  

25.11.2021 г. 

 

 

изм. и доп. 

 

89 „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД 

№ 10 - РД – 807-06   

18.11.2021 г. 

 

 

изм. и доп. 

 

90 „АДИСА“ ООД 

№ 10 - РД – 816 - 01 прекратявам  

05.11. 2021 г. 

 

 прекратен  

91 „ТОРШЪН ДРИФТ“ ЕООД 

№ 10 - РД – 861-01   

10.11.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

92 „АНЧЕВ 70“ ООД 

№ 10 - РД -888 -00 

18.11.2021 г. 

 

 Нов  

93 „ДИК ТРАНС 2020“ ЕООД 

№ 10 - РД - 889 - 00  

18.11.2021 г. 

 

 Нов   

94 
„АМЕТИСТ” ООД 

 

№ 10 – РД – 521 - 05 

 22.11.2021 г 
 изм. и доп.  

95 ОБЩИНА ЦЕНОВО 

№ 10 - РД - 558 - 02  

03.12.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

96 „СИНЕВА” ЕООД 

№ 10 - РД - 601 - 03  

10.12.2021 г. 

 

 изм. и доп.  

97 „НУР ТРЕЙД 2017” ЕООД 

№ 10 - РД – 856 – 01  

21.12.2021 г. 

 

 прекратен  

98 „МАРБОП“ ЕООД 
№ 10 - РД – 890 – 00 

09.12.2021 г. 
 нов  

4 
Лица, извършили класификация на отпадъците по реда на Наредба № 2 за 

класификация на отпадъците. 

459 

  бр

ой 
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4.1. 
Наименование на лицето, извършило 

класификацията 
Брой Р.Л.   

1. Община Тутракан-ГПСОВ, 000565626 4    

2. НАДИН 22 ЕООД , 204374759 17    

3. НАДИН 22 ЕООД , 204374759 28    

4. Мегапартс ООД, 201959914 1    

5. 

АГПИМПДМ-АРК МЕД ДЕНТАЛ 

ООД, 206446036 

 

1    

6. 

"д-р Селчук Салъфов-АИПППДМ" 

ЕООД, 203804510 

 

1    

7. Товарни превози АД, 117029331 1    

8. АГРОСМАРТ БГ, 201081726 1    

9. 
БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА 

КОМПАНИЯ ЕООД 
1    

10. ФОРС ТРАК ЕООД, 203574753 6    

11. АНАКОНДА ЕООД, 117612002 5    

12. ЗП МИРЧО ИЛИЯНОВ МИРЧЕВ 1    

13. 

АИППДП ВАСИЛЕВ ДЕНТ- Д-Р 

ЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЕООД, 

206275592 

1    

14. ИНТЕРТРАНС 2018 ООД, 205162307 6    

15. 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ГРУПОВА 

ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА Д-Р ЕНЕВ И СИН ООД, 

116591495 

5    

16. ВИЛИ АЛ СТРОЙ ООД, 201589023 3    

17. ЕСЮ ЕООД, 116560140 2    
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18. 
БРН СЛИЙП ПРОДУКС БЪЛГАРИЯ 

ЕООД 
2    

19. ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД 2    

20. НОВАЛ 1 ООД 17    

21. 
АИППМПДП-Д-Р АРТАМ АДЕМОВ 

ЕООД 
1    

22. НО АРТ ДЕНТ ГП-ПИДП ООД 1    

23. МАТИСА ЕООД 7    

24. 
ЕТ Д-Р ВЕЛИСЛАВА ЙОРДАНОВА - 

АПМП-ИП ДМ 
1    

25. ВЕСНА 2012 ООД, ЕИК: 201077457 1    

26. ИВКОМ ЕООД, ЕИК: 117607689 2    

27. 
ТЕРЙД ТРАНС СИЛИСТРА ООД, 

203641127 
6    

28. ДМ ТЕХНИКС ООД, 204599325 4    

29. БАНО ООД, 117685531 1    

30. ЕВРО ХЕМ ЕООД, 117635813 6    

31. ЕТ АИПЗГ-АЙЛИН ТЕРЗИЕВА, 3    

32. 
АИПППДМ-ПРИМОДЕНТАЛ ЕООД, 

206358522 
3    

33. 
ЕТ Д-рИвайло Димитров-АПМП-ИП 

по ДМ", 116547787 
1    

34. 
ЕТ Д-р Таня Чанкова-АПМП-ИП, 

116547358 
1    

35. 
ЕТ Д-Р ЕВГЕНИЯ ЦОНЕВА-АПМП-

ИП, 116555887 
1    

36. 
АПИДП-ИП-ДЖУЛИ СТАЙЛ ДЕНТ 

ЕООД, 206324609 
1    

37. ЕТД-Р ГРЕТА НАКОВА -АПМП-ИП 1    

38. 
ЕТ Д-р Росица Гетова-АПМП-ИП, 

ЕИК: 116504024 
1    
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39. 

ЕТ Д-р Стойка Александрова-

Стоянова-АПМП - ИП, 

ЕИК:116504017 

1    

40. АГРОЗООВИК ООД, ЕИК: 200485662 1    

41. 
ЕТ Д-р Т. Кондова-АПМП-ИП, ЕИК: 

116551942 
1    

42. ЕТ Д-р Радка Косева -АПМП-ИП, 1    

43. ПРИМА ОЙЛ ЕООД, ЕИК:124124089 8    

44. 
ЕТ Д-Р НАДЕЖДА КОЛАРОВА, 

ЕИК:5205285094 
1    

45. 

ЕТ Д-Р НАСАЛЕВСКА-ГАЛИЦЕНКА 

ЙОРДАНОВА-АПМП-ИП, 

ЕИК:116506687 

1    

46. 
АПМП-ИП Д-Р ЛЮДМИЛА 

СОКОЛОВА ЕООД, ЕИК: 201456560 
3    

47. Д-р Светлана  Стоилова 1    

48. 
ЕТ "д-р Маргарита НеделчеваАПСП-

ИП"116548889- 
1    

49. 
Община Лозница здравни кабинети 

към училища и детски градини 
1    

50. 
ЕТ Д-р Борислав Борисов - АСМП-ИП 

- 
1    

51. 
АСИМП по хирургия - ИП-д-р Бисер 

Начев-6606303244 
1    

52. МЦ Вита Медика - еоод- 202806661 2    

53. Хоспис Хера ЕООД-202859490 1    

54. Сити милк 2000 ЕООД - 127563764 1    

55. Валент Агро ЕООД, 204455307 1    

56. 
АПИДПД.р Румяна Георгиева ЕООД, 

117654849 
1    

57. 
АПМП-ИП Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ, 

116030658 
1    

58. ЕКОПЛАСТИКС ЕООД 117518009 3    
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59. 
ЕТ Д-Р ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА 

АПМПИП, 116503794 
1    

60. 
ЕТ АПИМП-ИП Д-Р ТИХОМИР 

МАКСИМОВ, 117613464 
1    

61. 
ДАС КОЛОР ДЕНТ АПМП ГП ООД, 

201402517 
1    

62. 
ЕТ Д-Р МАРГАРИТА НЕДЕЛЧЕВА-

АПМП-ИП, 116548889 
1    

63. 
ЕТ Д-Р МАРИЕТА СТЕФАНОВА 

АПМП-ИП, 116550947 
1    

64. 
Д-Р МАРИАНА ПРОКОПИЕВА 

АППДМ-ИП ЕООД 
1    

65. АПМП-ИП Д-р Росинка Хвойнева 1    

66. 
ГППМП Д-р БАШАКОВ, 

ЕИК:116584789 
1    

67. С.А.Т-МИРО ООД, 126526816 1    

68. ППК-ЗОРА, 827113023 1    

69. АГРОКОРТН СТАР ЕАД, 204462180 1    

70. ФРОНЕРИ БЪЛГАРИЯ, 204185210 1    

71. ДИАНА ЙОРДАНОВАГЕОРГИЕВА 1    

72. ЕЛКА ЛЮБЕНОВА ТОНЧЕВА 1    

73. КАЛЕТО ООД, 116041238 1    

74. ЕТ АСОТЕКС-ХАМЗА АКЪР 1    

75. ФОКС КАР 2021 ООД, 206413520 4    

76. 
ЕТ"Д-Р АТЧЕ ХЮСЕИН -АПДП-ИП", 

116557639 
1    

77. 
ЕТ"Д-Р АХМЕД ДОНБАЛ-АПДП-

ИП", 116589583 
1    

78. АРГО ЕООД, 117032128 3    

79. 
ЕТ Д-Р ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА- 

АПМП-ИП 
1    
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80. 
АПИДП-ИП-Д-Р РЕНЕТА ДАНЕВА, 

8503085299 
1    

81. 
КПУ ЕДИНСТВО 2002, 

ЕИК:826040853 
1    

82. 
АСМП-ИУП-Д-р Т. Петков ЕООД, 

ЕИК: 201849026 
1    

83. АГРИКОМ 83 ЕООД, ЕИК: 202955655 1    

84. 
ЗКПУ ФИЛИП ТОТЮ, 

ЕИК:117031033 
1    

85. АГРОЕЙС ЕООД, ЕИК:202918767 1    

86. 
АИППМПДМ- Д-Р АЙЛИН 

ХЮСЕИН, 205081830 
1    

87. 
ЕТ Д-Р ПЕТЪР ЦОЛОВ-АПМП-ИП, 

116504000 
1    

88. АГРО САТ ВВ, 202127137 1    

89. 
АПИМП ОМ ИП ЗДРАВЕЦ ЕООД, 

117684372 
1    

90. ЗПК ХАН АСПАРУХ, 826029974 1    

91. 
ЕТ Д-Р ШЕНОЛ АХМЕД АПМП-ИП 

ООД, 116582133 
1    

92. ЗКПУ БРЯСТ, 827111972 5    

93. 
ЕТ ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ-2000, 

117522413 
5    

94. КАРАДЖА ФАГ ООД, 826018141 4    

95. СЕВЕРАГРО ЕООД, 116546639 4    

96. ЗКПУ ЗЕМЯ, 827235607 4    

97. 
АПИДП-Д-Р СИЛВИЯ БАБАЧЕВА 

ЕООД, 117681967 
2    

98. 
Кооперация Агротида, 

ЕИК:826038845 
4    

99. 
ЕТ„АПИДП д-р Калиния минчева-

Найденова, ЕИК:117603790 
1    

100. 
„АПИДП-ИП-Д-р Янко Русев“ ЕООД, 

ЕИК: 117616713 
1    
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101. 

„АПИМП-ИП д-р Велислава 

Брязовска Русе“ ЕООД, ЕИК: 

203975956 

1    

102. „ТИВА-М19“ ЕООД, ЕИК:205605934 1    

103. „МИР-95“ ЕООД, ЕИК:827219994 1    

104. 
„Агро Финанс-Н“ ЕООД, ЕИК: 

201548681 
1    

105. 
Община Кубрат здравни кабинети към 

училища и детски градини 
1    

106. 
Д-Р ПЕТЯ АНДРЕЕВА-АИППМПДМ 

ЕООД, 206272219 
1    

107. 
КООПЕРАЦИЯ АГРОБИЗНЕС-ПВД, 

826046475 
4    

108. 
АПИДП-ИП Д-Р МЕРИ 

ДИМИТРОВА, 117520832 
2    

109. 
АПИДП-ИП Д-Р МАЛИНА 

ДИМИТРОВА, 201631593 
3    

110. 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  "АДАРА" 

ООД, 117686747 
1    

111. 
АПИДП-ИП Д-Р РАДА ТОДОРОВА, 

4612045356 
2    

112. ЕЛ ЗЕМ-ИСПЕРИХ ЕООД, 116583309 4    

113. АГРИКОМ 83 ЕООД, ЕИК: 202955655 1    

114. 
ЕТ АСОТЕКС-ХАМЗА ЧАКЪР, 

826007091 
5    

115. ППК-БАНИСКИ ДОМ, 827139997 5    

116. 
ЕТ АПМП-ИП д-р Айдън Джиниев, 

ЕИК:116511257 
1    

117. Зита БГ ЕООД, ЕИК:201518720 1    

118. КАЛЕТО ООД, 116041238 5    

119. 
АПИДП-ИП Д-Р ЦВЕТАНКА 

БОРИСОВА, 11350796 
1    

120. 
ЕТ АПИДП Д-Р РОСИЦА ИЛИЕВА, 

117600328 
2    
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121. СМДЛ БИО-ТЕСТ ЕООД, 117533413 1    

122. 
ЕТ АПИМП-ОМ-ИП Д-Р ВАСИЛ 

ПЕТРОВ, 117526963 
1    

123. БОБИ ЖОРЖ ООД, 201118555 1    

124. 
ЗП КРЕМЕНА ГРИГОРОВА, 

8707145310 
1    

125. ШАМО ДС ЕООД, 201720394 1    

126. 
ЕТ Д-Р ЕРВИН МЕХМЕДОВ-

АИППДМП, ЕИК: 201055279 
1    

127. 
ЕТ АПИДП-ИП-Д-Р РОСИЦА 

НЕДЯЛКОВА, ЕИК:117603559 
1    

128. 
АСИМП-АГ-ИП-Д-Р ИВАНКА 

СЛАВОВА, ЕИК:201333102 
1    

129. 
АГРОЛЕНД-БИ ООД, ЕИК: 

201586543 
1    

130. 
ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД, 

ЕИК:117593773 
5    

131. 
АПИДП-ИП-Д-Р БОРИСЛАВ 

ПЕТРОВ ЕООД, ЕИК:201952955 
1    

132. 
ВЛАСОВИ АГРО ООД, ЕИК: 

121014506 
1    

133. 
БИ ТИ БИ БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК: 

117671567 
2    

134. „ДАНИ РАЗ“ ЕООД, 200246712 2    

135. 
„УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“ 

ЕООД, 203031394 
1    

136. 
„УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“ 

ЕООД, 203031394 
2    

137. 
“АПИДП ИП Д-Р ЛИАНА 

МИХАЙЛОВА 2013” ЕООД 
1    

138. 
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ АД, 

127518677 
1    

139. “АПК СЛАВЕЙ” ООД, 201616148 1    

140. 
АПИДП-ИП-КВ ДЕНТ ЕООД, 

202724762 
1    

141. ИПЗГ СВЕТИ ПАНТЕЙЛЕМОН 1    
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ЕООД, 206424132 

142. “АГРОПРЕЦИЗ” ЕООД, 1185691764 1    

143. 
“ПРИНТ СОЛЮШЪНС” ЕООД, 

202416088 
3    

144. 
АПМП-ИП-Д-Р МИРОСЛАВ 

ВАСИЛЕВ, 116029079 
3    

145. ППК “ГОРНА МАНАСТИРИЦА” 1    

146. “ВЕЛИКОВИ ДМ” ООД, 117610322 1    

147. “АГРОКОРН СТАР” ЕАД , 204462180 12    

148. 
“МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ” ЕООД , 

206300273 
3    

149. “АГРО СТАР” ЕООД , 117524631 3    

150. 
ЕТ “Д-Р НАТАЛИЯ ЦВЕТКОВА – 

АСМП -ИП” 
1    

151. 

“АИПСМП ПО 

ЕНДОКРИНОЛОГИЧНИ БОЛЕСТИ-

Д-Р ВИКТОР ЙОРДАНОВ" 

1    

152. „АРГИВИТА“ ЕООД, 304626950 1    

153. “АДМП-ИП Д-Р НИКОЛАЕВ” 1    

154. 
“АПИДП ИП Д-Р ЕНЕС МОЛЛОВА” 

ЕООД , 206079647 
2    

155. 
ЕТ “Д-Р НИНА ДИМОВА АПМП-

ИП”, 116549539 
1    

156. 
“Д-Р КАХРИ КАХРИ-АИПППДМ-

КАХРИ ДЕНТ” ЕООД ,202319881 
1    

157. 
ЕТ “Д-Р АЛЬОША ГОРЕЛЬОВ 

АПМП-ИП” 116504152 
1    

158. 

МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 

“СВЕТА АПОЛОНИЯ” ООД , 

203111171 

1    

159. 
ЕТ “Д-Р ГИНКА МАРИНОВА - 

АПМП 
1    

160. “БУЛАГРИМЕКС” ООД , 121 062 885 1    
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161. НАРОГ 86 О203899138 1    

162. ДРАЦИЯ ЕООД, 118043216 1    

163. 
“Д-Р РУГИЗАН РАГУБ – АПМП-ИП” 

ЕООД, 201453361 
1    

164. 
“Д-Р НЕДЯЛКА ИВАНОВА – АПМП-

ИП” , 116052220 
1    

165. 
“АПИМП Д-Р РУМЯНА 

ГЕОРГИЕВА” ЕООД , 117654849 
1    

166. 
“АПМП-ИП Д-Р ИВО АНДРЕЕВ” , 

116046623 
1    

167. 
ЕТ “Д-Р ЙОРДАНКА КУЗМАНОВА – 

АПМП-ИП” , 116547837 
1    

168. 
ЕТ “Д-Р ВЕЛИК ШОПОВ – АПМП-

ИП” , 116547709 
1    

169. 
“Д-Р ПЕТРОВИ-АПМП ГП” ООД , 

116573807 
1    

170. 
“Д-Р ЦВЕТАНКА КУТИНЧЕВА-

АПМП ИП” , 116501957 
1    

171. 
ЕТ “Д-Р ЙОРДАНКА ЙОВЧЕВА – 

АПМП-ИП” , 116547431 
1    

172. 
“АПИМП Д-Р ИРИНА КОЙЧЕВА” 

ЕООД 
1    

173. 
ЕТ “Д-Р РОЗА МИЛУШЕВА – 

АПМП”  116504348 
1    

174. 
ЕТ ПЕНКА НЕЙКОВА-АПМП-ИП 

0887781465 
1    

175. 
“Д-Р РЕШ. КЕХАЙОВ – АПМП-

ИПДМ” ЕООД, 203957488 
1    

176. 
“АПИМП ИП Д-Р СВЕТЛА 

ХРИСТОВА” ЕООД 
1    

177. АУТО-ВЕС 90 ЕООД, 205627642 5    

178. 
ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД, 

ЕИК:117593773 
1    

179. СПИРИЕВ АД, ЕИК:117599580 6    

180. 
ЕВРОПАК РЕЦИКЛИНГ ЕООД, ЕИК: 

202431026 
1    
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181. 
ЕТ АПИМП-ИП Д-РЛИЛЯНА 

ВЪЛЧЕВА еик 201587442 
1    

182. 
АПИДП-ДП Д-Р БОХОС 

ГАРЖАРЯН, 117060946 
1    

183. 
ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-

СИЛИСТРА АД, 118006182 
2    

184. 
Д-Р ДИЯНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА-

АПМП-ИП ЕООД, 203743833 
1    

185. 
АИСДМП ДЕРМАВИТА 2004 ЕООД, 

117615166 
1    

186. АГРО КРАСИ ЕООД, 203423096 1    

187. ЗП ГЕОРГИ ХАРАЛАМБИЕВ 1    

188. СИТОВО ООД, 118580273 1    

189. 
ЕТ Д-Р ЛЮБА НИКОЛОВА-

АИППМП, 116538489 
1    

190. ВАНЮША ЕООД, 117654062 1    

191. САФАРИ М , 117024544 2    

192. ТЕРА НОВА 21 ЕООД, 203422489 1    

193. ДИДИ ЕООД, 117626248 4    

194. ЕТ ПОЛА-ТИХОМИР ТОДОРОВ 4    

195. 
КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ-93, 

828013239 
5    

196. 
ЗП КРАСИМИР ЛИЧКОВ АНДРЕЕВ, 

104617142 
1    

197. 
ЗП БОЯНА ДИМИТРОВА, 

8401175656 
1    

198. ЗП МИТКО КОЙЧЕВ, 6909205345 1    

199. БРАТЯ КОЙЧЕВИ ООД, 202864045 1    

200. ЕТ ИВАЙЛО ЙОВКОВ, 204200858 1    

201. 
ЕТ Павлин Павлов-Магнус, 

ЕИК:828005049 
1    
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202. 
ФИШЕРИ АГРО ЕООД, 

ЕИК:204665259 
1    

203. 
Д-Р ШЕНОЛ САЛИМ-АПМП-ИП 

ЕООД, ЕИК: 204401569 
1    

204. ЖЕНЯ-95 ЕООД, ЕИК: 118580266 1    

205. 
ПЕЛЕНТЕКС БЪЛГАРИЯ АД, 

ЕИК:202953565 
1    

206. 
СЕМИДЕНТ-Д-Р СЕМА САЛИЕВА-

АИППМПДМ ЕООД, ЕИК:204844415 
1    

207. 
Голдън Грейн-Силистра ЕООД, 

200303519 
1    

208. ОФИКА 2010 ЕООД, 201094684 5    

209. 
ДУНАВ РЕСАЙКЛИНГ ЕООД, 

206509508 
2    

210. 
АСИМП по АГ ИП-Д-Р ГАЛИНА 

АРЪШЕВА, 117516848 
1    

211. ЕЛИКА ОЙЛ, 118552555 1    

212. АГРОТИДА ООД, 116544182 2    

213. 
ЕТ АГРОПРОМ-2-91-НИКОЛАЙ 

НЕДЕВ, 118556233 
5    

214. ЗКПУ ТЕТОВО, 826046571 1    

215. АПИДП-ГП РОГЕНТ ООД, 205898914 1    

216. 
АПИДП-ИП Д-Р Г. КОВАЧЕВА 

ПРЕСИОЗА ДЕНТ ЕООД, 204227887 
1    

217. ЗКПУ -КАРАН, 827197319 1    

218. ЗЪРНО ЕООД, 124048924 1    

219. ЕВРО 2002 ООД, 118541092 1    

220. ДИААГРО-91 ЕООД, 204844536 5    

221. ЕЛИКАЕЛЕВАТОР ООД, 118582178 2    

222. САКСА ООД, 131245283 8    
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223. 
АПИДП-ГП КАДЕНТ ООД, 

117633463 
1    

224. 
Д-Р ЕРГЮЗ КАРА АПМПИП ЕООД, 

204342149 
1    

225. 
ЕТ ДАЙМА-ДАНКА МАТЕЕВА-

ДИМИТЪР МАТЕЕВ, 117692807 
1    

226. ИМ-АГРО ЕООД, 204612723 1    

227. ЕЛИКА -ЕЛЕВАТОР, 118582178 3    

228. 
АСМП-ИП Д-Р КАМЕЛИЯ 

ВАСИЛЕВА ЕООД, 206347611 
3    

229. НАДИ 76 ЕООД, 206498759 4    

230. ХЕЛИ ООД, 117036767 1    

231. АРГИЛОВ ГРУП ЕООД, 200176655 4    

232. 
БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ, 

СЪКАРАТЕНО (БДЖ-ПП) ЕООД 
5    

233. 
АГРОЛУКС ЧЕРНОГОР ЕООД, 

202219436 
4    

234. 
РУБИШИПС ТРАНСПОРТ ООД, 

201795482 
4    

235. ЕЛИКА ОЙЛ ЕООД, 118552555 2    

236. АГРО ТРАНС-90 ЕООД, 205572021 7    

237. ЛАЗАРОВ 6 ООД, 835028647 3    

238. СИБЕЛ ООД, 118513221 1    

239. 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗДРАВЕ 

РАЗГРАД,116505756 
1    

240. 
АПИДП-ГП-СВЕТИ АНТИПАС ООД, 

205392176 
1    

241. ЗК МАРТЕН-117016266 1    

242. 
АПИДП-ИП-ЕНЧЕВ ЕООД, 

117603573 
1    

243. ТПК Прогрес-Русе, ЕИК: 000510761 1    
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244. 
Д-Р ЗЕЙНЕБ ИСА-АИППМПДМ, 

205505492 
1    

245. 
БИРСЕН КЯМИЛОВА ЮСЕИНОВА-

РАИМ, 8101145352 
1    

246. БЕЛФАГОР ЕООД, 118583650 3    

247. 
ВИТТЕ АУТОМИТИВ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД, 200292065 
1    

248. АГРО ЕКСПЕРТ ЕООД, 117674912 1    

249. 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА 

ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА Д-Р РОСИЦА КОЛЕВА", 

117074746 

1    

250. 
БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 

ЕООД,175403856 
10    

251. 
ЗП МИЛЕН ЦЕНОВ ЙОРДАНОВ-

7306183263 
1    

252. ФЕРМАТЪ, 175230870 1    

253. ЗКПУ РОДНА ЗЕМЯ, 827200008 1    

254. АННОНАГРЕЙН АД, 116551077 1    

255. ЗКПУ ГОРАЗД, 827102763 1    

256. ЗКПУ ВОЛОВО, 827149631 1    

257. 
АИППМПДМ Д-Р ЙОЗЛЕМ ХАЛИЛ 

ЕООД, 206279562 
2    

258. Дани кар 20 ООД, ЕИК:206534696 3    

259. САЗД АГРО ООД, 202416615 1    

260. 
ЗП ТОДОР СТАМАТОВ ТОДОРОВ, 

7502215626 
5    

261. АСО ОПТИМУС ООД, 202239501 1    

262. 
АПИМП-ИП-Д-Р КРАСИМИРА 

БОЙЧЕВА ЕООД, 201827147 
1    
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263. 
БЪЛГЕРИАН БУРГЕР ЕООД, 

204078386 
6    

264. 
ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД, 

ЕИК:117593773 
1    

265. 
АПИДП-ИП-МАРТЕНТ ЕООД, 

202385034 
1    

266. АВТОКОМФОРТ ЕООД, 117100554 2    

267. 
ЕТ„РА-ЛЕЙ-ИВАН ДИМОВ ДИМОВ, 

118007277 
4    

268. 

АИСМП-ИП ПЕДИАТРИЯ Д-Р 

ПОЛИНА АНГЕЛОВА ЕООД, 

204188861 

1    

269. ХОСПИС ХЕРА ЕООД-202859490 1    

270. 
ЕТ АПМП Д-Р М. ПАУНОВА, 

118512557 
2    

271. 
ЗП ТАНЯ НИКОДИМОВА, 

7605195297 
1    

272. АГРОСМАРТ БГ ЕООД, 201081726 3    

273. 
ЗП ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА 

ПЕТРОВА, 7506035598 
1    

274. ТРАНСКОМ-1 ООД, 118561198 3    

275. 
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ООД, 

124077593 
5    

276. 
АПИМП Д-Р ВАНЯ ИЛИЕВА ЕООД, 

117691192 
1    

277. АГРО ИНФРА ЕООД, 204240518 10    

278. СЕПТОНА БЪЛГАРИЯ, 131253497 1    

279. ЮСК БУЛ ЕООД, 131470112 3    

280. ЕТ Бъчваров-Бъч-19, ЕИК:117108412 1    

281. Аркалийца ЕООД, ЕИК: 200447156 2    

282. 
Кауфланд България ЕООД енд Ко 

КД,, ЕИК 131129282 
1    
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283. ПК ЗОРА, 827178871 1    

284. 
БРН СЛИЙП ПРОДУКТС БЪЛГАРИЯ 

ЕООД, 2062219864 
1    

285. МВР-СИЛИСТРА 1    

286. МВР-РАЗГРАД 1    

287. ДИЕЛ ТРЕЙД ЕООД, ЕИК: 131120358 5    

288. ДИЕЛ ТРЕЙД ЕООД, ЕИК: 131120358 6    

289. 

ТД МИТНИЦА РУСЕ, ОТДЕЛ 

МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ, 

0006275970301 

7    

290. 
"ИП-АПМП Д-Р КРАСИМИРА 

МАРИНОВА" ЕООД, 205292090 
2    

291. ЗЛАТИ АГРО ЕООД, 206358045 1    

292. АГРОСПЕКТЪР, 118555619 1    

293. СПАРКИ РУСЕ 2020 ЕАД, 206483173 1    

294. 
АПИДП ВИПДЕНТ-ГП ООД, 

117676952 
2    

295. 
МОТОРКОНСУЛТ М-ВАЛЕНТИН 

МАНЕВ, 828004368 
1    

296. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА, 6501065598 1    

297. ЗПК ТРЕТИ МАРТ, 826009021 1    

298. МАРАД АГРО ООД, 204152299 2    

299. ПЕРУМ ТРЕЙДИНГ ООД, 117086115 1    

300. 
ПК "НАДЕЖДА-КАЦЕЛОВО, 

827106021 
1    

301. МЕЛКО ПТК ЕООД, 117524122 1    

302. 
ЗС КАЛОЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ, 

7012205329 
1    

303. ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ 2    
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ЖЕЛЕЖНИЦИ ЕАД, 130822878 

304. 
АДВАНС ТЕХНИК КОМПОЗИТ 

ЕАД, 203687306 
2    

305. АГРОМЕЙД ЕООД, 203051952 1    

306. 
НОРД АГРО КОМПЛЕКС ЕООД, 

200287029 
1    

307. ВИ БУЛ ТРЕЙД ЕООД, 175154230 3    

308. 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА 

ИНСПЕКЦИЯ-СИЛИСТРА, 

176031978 

2    

309. 
ЗП ЕМИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, 

7711195387 
1    

310. ЧЕРКЕЗОВ-2 ЕООД, 201108924 6    

311. 
БРАТЯ ЮМЕРОВИ-2014 ООД, 

202881728 
1    

312. ЕТ" ЕСО-ЕСЕН РЕМЗИ", 118015548 4    

313. ЕЛИТАГРО ООД, 118554727 4    

314. БИМЕКС КОМЕРС ООД, 828068591 4    

315. 
РИКОТА-4-СИЛВИЯ СИМЕОНОВА, 

116036668 
1    

316. 
ЗП ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ, 

7802185348 
1    

317. 
ЕТ ТОРНАДО-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, 

827178177 
1    

318. 
ЕТ ГЕОТРАК ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, 

201401820 
1    

319. ВИАГРОКОНСУЛТ, 204176713 1    

320. ПРЕС ЛЕС СТРОЙ ЕООД, 200318624 1    

321. ЙОКЕТА КО ООД, 116023628 1    

322. АГРО ВЕГРИЯ ЕООД, 201874816 1    
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323. 
ЗП МЕХМЕД ШЕФКЕТОВ ДЖЕПОВ, 

7805125363 
1    

324. СИС ЧЕРИ ООД, 203894956 1    

325. ЛУКА ИНДУСТРИ ЕООД, 204303438 1    

326. ПРИСТА ФИНАНС ЕООД, 200423461 1    

327. ЗК ДУРАН ЕООД, 203544895 1    

328. БАЛКАНКООП ЕООД, 175034843 1    

329. ЧУБУРОВ ЕООД, 200887383 1    

330. 
ЗП СЕЙХАН АЗИЗОВ БЕКИРОВ, 

7208135466 
1    

331. ГЛОБЪЛ АГРИ ООД, 202400746 1    

332. ИНТЕРТРАНС ЕООД, 117059098 1    

333. 
АИППМП Д-Р АЛЕКСАНДЪР 

СИМЕОНОВ, 9204094085 
3    

334. АГРОБУЛ-Р ООД, 116506993 1    

335. 
Д-Р БУЛЯШКА АИППМП ЕООД, 

204331583 
2    

336. ТТТ КЪМПАНИ ЕООД, 204534473 1    

337. 
ЕТ ИЛИЯНА ТОДОРОВА ИНА, 

827165176 
1    

338. ЕТ ПЕТКО ПЕТКОВ, 828012272 1    

339. ТЕРА ТРЕЙД 2010 ООД, 201354993 1    

340. АГРОКЕЙ 93 ЕООД, 203616165 1    

341. 
ПЕТКО СТОЯНОВ-50 ЕООД, 

202766131 
1    

342. ППК ЗДРУГА, 827217071 4    

343. ДЗЗД РУСЕ-ВиК,177477435 4    
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344. Стил - 2004 ЕООД,117612825 5    

345. Рами Исмаил Хасан,6306285345 1    

346. 

АПИМП - ИП- Д -р ГЕРГАНА 

ДИМИТРОВА - РУСЕ ЕООД, 

203975778 

1    

347. 
ЗК ХАСАН АЙРИ 

ХАСАН,8205115386 
1    

348. 
МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, 

200807280 
1    

349. УСПЕХ ООД,117039724 5    

350. 
ЕТ Д-Р ЙОРДАНКА КУЗМАНОВА-

АПМП-ИП,116547837 
1    

351. 
АПИМП Д-Р РУМЯНА ГЕОРГИЕВА 

ЕООД,117654849 
1    

352. 
АПМП-ИП Д-Р НЕДЯЛКА 

ХРИСТОВА ИВАНОВА 
3    

353. 
АПМП ЕТ Д-Р НИНА ИВАНОВА 

ДИМОВА - АПМП-ИП,116549539 
1    

354. ВЕЛИКОВИ ДМ ООД,117610322 1    

355. АГРОПРЕЦИЗ ЕООД,118561764 1    

356. 
ЗКПУ ЗЛАТЕН КЛАС ЩРЪКЛЕВО, 

827107002 
1    

357. ЗК НИВА-93, 828001532 1    

358. ТЕНДО КОМЕРС ЕООД, 200169319 1    

359. 
ЗП ЕРДИНЧ СЮЛЕЙМАН МУХСИН, 

6401315667 
1    

360. 
ГЕОРГИ НИКИФОРОВ ГОРАНОВ, 

6509255402 
1    

361. 
ЗП ПЛАМЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, 

8306195585 
1    

362. ЗЕЛЕН ПАЗАР АД, 118015605 1    

363. СПАСОВ ГАРДЪН ЕООД, 201091058 1    
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364. 
ЗП ОСМАН НАИМ СЮТЛЮ, 

6304065444 
1    

365. 
ВИТТЕ АУТОМИТИВ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД, 200292065 
1    

366. 
ЗП ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ, 

6804135581 
1    

367. АГРО ЛОЗНИЦА ООД, 203508931 4    

368. 
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА 

ИНСПЕКЦИЯ РАЗГРАД, 176031437 
1    

369. ЕТ КАЛОЯН КЪНЕВ, 117592550 3    

370. 
ЗП ДАНИЕЛ ПАВЛОВ ЯНКОВ, 

9912175302 
1    

371. 
АПИДП Д-Р СТИЛЯНА БОЕВА, 

117634597 
1    

372. ПК КЛАС, 826011136 5    

373. ЗП ЙОРДАН ЙОРГОВ 1    

374. ЗП ДИМИТЪР ГОГОВ 1    

375. ЗП ГАЛИНА ПЕЙНОВА 1    

376. Вианд ЕАД-клон Борисово 16    

377. ЗК „ЦАРЕВ ДОЛ, 828038790 1    

378. ЮТА АД, ЕИК: 827238425 2    

379. ЗП Венелин Иванов 1    

380. ЗП Леризан Шехова 1    

381. ЗП Захари Савов 1    

382. 
ТД  „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“- гр. 

Велико Търново, 8319136610074 
1    

383. ЗП Абдул Асил 1    

384. ЗП Кенан Асил 1    



253 

 

 253 

385. ЗП Шерифе Спасова 1    

386. ЕТ Цоню Недялков, ЕИК:117588737 1    

387. 
Ди Ес Смит България АД, ЕИК: 

822150829 
1    

388. ЗП Ерхан Ефраим 1    

389. ЗК Изгрев-92,ЕИК:828012219 1    

390. 
А.С.Дончевкар ЕООД, 

ЕИК:206261468 
3    

391. 
АИППМПДМ-Д-р Артам Адемов 

ЕООД, ЕИК: 202448399 
1    

392. 
Път консулт-агро ООД, 

ЕИК:200183443 
1    

393. Антонипрес ЕООД, ЕИК:206572234 1    

394. 
АИДП-ГП-Д-Р КУЛОВИ ООД, 

204033003 
1    

395. 
АСИМП-Д-Р ГИНКА ДАСКАЛОВА-

2010 ЕООД, 0878823226 
1    

396. 
ЕТ САЛИМЕТ-САЛИ МЕХМЕД, 

116038306 
1    

397. ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД, 202920330 1    

398. ОБЩИНА РУСЕ, 000530632 1    

399. 

ТД МИТНИЦА РУСЕ, ОТДЕЛ 

МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ, 

0006275970301 

10    

400. ЕТ АСЯ-96-АСИЕ ХАТИБ, 118006474 4    

401. АГРОТИМ ООД, 116566969 1    

402. 
ЕТ ШАМПИОН-ХЮСЕИН 

ФЕЙЗУЛОВ, 117078606 
5    

403. Дани кар 20 ООД, ЕИК:206534696 5    

404. МЕТИН САЛИ САЛИ, 7904105140 1    
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405. СЕВЕР ТАБАК, 116559907 1    

406. 
ВИТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ, 

200292065 
1    

407. ПРОФИЛ О.В. ЕООД, 202874954 2    

408. ВЪРБАНОВИ ООД, 117673881 1    

409. ПОЛИБИТУМ ЕООД, 204032944 1    

410. 
Д-Р Д.БОГДАНОВА-АПМП-ИП 

ЕООД, ЕИК: 204740893 
1    

411. ЮДЖЕЛ ХАФУЗ,ЕГН: 6712055578 1    

412. 
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 

СВЕТЛИНА-8, ЕИК:828042828 
1    

413. 
ЕКОПЛАСТИКС ООД, ЕИК: 

117518009 
1    

414. МИЛИВЕНА ООД, ЕИК: 206516374 4    

415. ШЕНКЕР ЕООД, ЕИК:831618508 2    

416. МЕГА ЕЛ ЕООД, 130638700 6    

417. ДДД 1 ООД, 121370541 3    

418. 
БРН СЛИЙП ПРОДУКТС БЪЛГАРИЯ 

ЕООД, 2062219864 
2    

419. 
АПИДП-ИП Д-Р АНТОАНЕТА 

ВЪЛКАНОВА, ЕИК7117506170 
1    

420. "Джевсан"ООД-с.Гороцвет 1    

421. Караман 1 ЕООД, 200127730 1    

422. ЗК ПРОГРЕС, 828012863 5    

423. МБМ МЕТАЛУРК ООД, 117631843 4    

424. ET АСЯ 96-АСИЕ ХАТИБ, 118006474 1    

425. Д КОНСЕЙ, 205350647 1    
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426. ПОЛАРИС-8, 118010309 1    

427. 
ФАВОРИТ -АТАНАСОВ И СИ-Е СД, 

118015441 
5    

428. ДИП-АГРО ЕООД, 203496685 1    

429. КАОЛИН АД, 827182866 3    

430. ФИРМА ВАПЕКС ЕООД, 202514881 2    

431. 
СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

ЕООД, 827195963 
1    

432. ВЕНТО ООД, 117558231 3    

433. ВИВ АУТО ВАЛИ ЕООД, 206518927 5    

434. 
ЗП ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ, 

6402035640 
1    

435. ЗП НЕДКО ЦВЕТАНОВ, 8312025401 1    

436. ПОЛАРИС-8, 118010309 1    

437. 
ЕТ ЛОЗА-ХРИСТОМИР РАЙНОВ, 

117622584 
1    

438. ЗП ДИМИТЪР ЛЕТЕВ, 8309045383 1    

439. 
ЗП СВЕТЛАН НИКОЛОВ, 

6303165449 
1    

440. 
ЕТ АГРО СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА, 

118001922 
1    

441. 
ЕТ ФАВОРИТ-94-АНТОНИЯ 

ФИЛЕВА, 118010316 
1    

442. 
ЗП ВЕСКА ГРОЗДАНОВА, 

5102075070 
1    

443. 
ЕТ МИРОСЛАВ МАРИНОВ-73, 

202838381 
1    

444. 
ЗП МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ 

КУЛАКЛИЕВ, 7701065107 
1    

445. ЗП ДАНИЕЛ ПЕТРОВ, 8601045388 1    

446. КОЛОН АГРО ЕООД, 201923050 1    
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447. КУЛАГРО  ООД, 204331544 1    

448. ПОЛИСАН АД, 117693631 1    

449. ПОЛИСАН АД, 117693631 17    

450. 
ЕТ АТАНАСОВ-АТАНАС 

АТАНАСОВ, 117520241 
4    

451. 
Д-Р ДИШЛИ ДЕНТ-АИППМП ДМ 

ЕООД, 203070415 
1    

452. 
ЕТ Д-Р ЕВГЕНИ КАЛОЯНОВ АПМП 

ИП ДМ, 200476605 
1    

453. 
АПДП-ИП-Д-Р ИВАНКА 

МАНОЛОВА ЕООД, 118026249 
2    

454. 
Д-Р ЧИЛЕВ ДЕНТ АПМП ИП ЕООД, 

201537189 
1    

455. СЕВИ ОЙЛ ЕООД, 203970390 4    

456. ИЙСТЛЕНД-1 ЕООД, 204716230 5    

457. ТЕРРА ГЛОУБ ЕООД, 117673326 5    

458. ПК ЗОРА, 827178871 4    

459. 
АПДП-ИД Д-Р ДЕЯН Д. ИЛИЕВ, 

204460546 
2    

  963    


