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Основна цел за подобряване на управлението на отпадъците е създаването на интегри-
рана рамка, довеждаща до намаляване на обема на генерираните отпадъци, подобряване на 
ефективността при използването на природните ресурси, повишаване отговорността на про-
изводителите и насърчаване на инвестициите в управление на отпадъците.  

Със Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците (ЗИД на 
ЗУО) се постигна подобряване на организацията на дейностите по разделяне, временно съх-
ранение, събиране и транспортиране на отпадъци. За извършване на дейности по събиране и 
временно съхранение на отпадъци на мястото на образуването им е премахнат разрешител-
ния режим за опасни отпадъци и регистрационния режим за неопасните отпадъци. Премах-
нат е и режима по издаване на санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци за 
лица, които не извършват дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина, или свързана 
с тях изследователска дейност от министъра на здравеопазването или от регионалните струк-
тури към него. Разрешителният режим за дейностите по транспортиране на опасни отпадъци 
е преобразуван в регистрационен режим. Административният срок за утвърждаване с моти-
вирано решение или връщане със задължителни предписания на представените проекти на 
програмите за управление на дейностите по отпадъци е намален наполовина. 

Към определящите развитието на устойчивите системи за управление на специфични-
те потоци отпадъци е приетата Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба 
гуми и е утвърден Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата 
на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране. 

 

Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-
2013 г. (НПУДО) в Република България следва да бъде изградена система от съоръжения 
(общо 57 за цялата страна), осигуряваща екологосъобразното обезвреждане на цялото коли-
чество битови отпадъци, генерирани в страната. Ангажиментът е поет от страната ни с оглед 
прилагане на изискванията на Директива 1999/31/ЕО. Приоритетна ос 2 „Подобряване и раз-
витие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна сре-
да 2007-2013 г.” (ОПОС) е насочена към постигане на съответствие с изискванията на Дирек-
тивата. 

Регионални проекти за управление на битовите отпадъци 

Проектите “Подготовка на мерки за управление на отпадъците” за региони Плевен, 
Левски и Луковит представляват част от индикативния списък с проекти, които са предви-
дени за изпълнение по Приоритетна ос 2 от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 
г.” Проектите са с одобрено финансиране за техническа помощ по програма ИСПА на ЕС, за 
които предстоят процедурите по одобряване на инвестиционните средства по линия на Евро-
пейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и сключване на меморандуми за финансиране.  

В края на 2010 г. управляващият орган на ОП “Околна среда” е изпратил покана до 13 
региона (в т.ч. регион Плевен, Левски, Луковит) за представяне на проектни предложения по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”. Процедурата за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) обхваща периода от изп-
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ращане на покана за представяне на  проектни предложения до сключване съответно на  
договор за предоставяне на БФП. Краен срок за подаване на проектните предложения 
по откритата процедура е 31.08.2011г.  

Реализацията на приоритетна ос 2 на ОПОС, и в частност на настоящата процедура, се 
подпомага финансово от Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на БФП 
по настоящата процедура се формира по следния начин - 85% от ЕФРР на ЕС и 15% от наци-
онално съфинансиране. 

Развитието на регионални проекти през предходния едногодишен период е следното: 

Регион Левски 

Регионът включва общини Левски, Никопол, Белене, област Плевен; Свищов и Пав-
ликени, област Велико Търново.  

В края на докладвания период са завършени дейностите на консултанта по договор 
“Техническа помощ за управление на отпадъците в региони Левски, Борово, Велико Търново 
и Варна”, EUROPEAID 1244854/D/SV/BG – II фаза. Подготвен е пакет тръжна и проектна 
документация и формуляр за кандидатстване за финансиране по ОП “Околна среда”.  

Приключила е процедурата по ОВОС на инвестиционното предложение (ИП) “Изг-
раждане регионална система за управление на отпадъците за регион Левски” и оценка въз-
действието на проекта върху обектите от мрежата “Натура 2000”. Компетентния орган се е 
произнесъл с решение № 5-2/2011 по ОВОС за одобряване осъществяването на инвестицион-
ното предложение “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Левски”. Регионалното депо ще се изгради на площадка в землище с.Санадиново. 

 
Фиг. 30. Генерален план на площадката на Регионално депо Левски в идейна фаза 
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Регион Луковит 

Регион Луковит включва общините Луковит, Ябланица, Червен бряг, Тетевен, област 
Плевен и Роман, област Враца”.  

Работата на консултанта “РНЕП Консорциум” по II фаза на проекта “Управление на 
отпадъците в региони Луковит, Стара Загора и Костенец”, съгласно договор за техни-

ческа помощ EuropeAID 124484/D/SV/BG е завършена. Предстои одобряване на изготвена-
та проектна и тръжна документация.  

Изготвен е доклад по ОВОС на ИП “Интегрирано управление на отпадъците в регион 
Луковит” и оценка въздействието на проекта върху обектите от мрежата “Натура 2000”. 
Очаква се решението на Компетентния орган по ОВОС. 

Регион Плевен 

Във връзка с кандидатстване за финансиране на проекта по приоритетна ос 2 по ОП 
„Околна среда 2007-2013 г.”, през 2010 г водещата община Плевен е възложила: „Изготвяне 
(актуализация) на работни проекти и на документации за възлагане на обществени поръчки 
за избор на строител и доставчик за строителството на инвестиционните проекти на Региона-
лен център за неопасни отпадъци, Център за предаване на отпадъци Плевен”. Планиран срок 
за изпълнение на проектирането – до края на м.март 2011г. 

За депото има проведена процедура по ОВОС (Решение № 4-3/2002г на РИОСВ Пле-
вен). Поради промяна обхвата на инвестиционното предложение за регионалното депо, е про-
ведена процедура по преценката за необходимостта от извършване на нов ОВОС, по която 
компетентният орган (МОСВ) е издал решение № 1 – ПР/2011г. Регионалното депо ще обс-
лужва общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим, Гулянци.  

Регионално депо Ловеч е със завършено строителство на I етап, включващ първа 
клетка и цялата необходима техническа инфраструктура за функционирането му. То ще при-
ема отпадъците на 3 общини: Ловеч, Летница и Угърчин. Депото е изградено, но все още не е 
въведено в експлоатация.  

През 2010 г. са идентифицирани причините за забавяне пускането в експлоатация на 
обекта и са предприети коригиращи действия. Учредено е Регионално сдружение за управле-
ние на отпадъците на общините Ловеч, Летница и Угърчин по реда на чл.19 б от ЗУО. Про-
ведени са процедури по ЗОП за избор на оператор и за доставка на необходимата техника за 
обслужване на Регионално депо. Доставките на специализираната техника са извършени. 
Очаква се назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане обекта в експлоата-
ция на основание ЗУТ.  
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Фиг. 31. Регионално депо - Ловеч 

 

Съществуващи депа за неопасни отпадъци 

Съществуващите депа за неопасни отпадъци на територията на РИОСВ Плевен, заве-
дени в регистъра на ИАОС са 20. През 2010 действащи са 17 депа, от които 1 регионално и 
16 общински депа за неопасни отпадъци. Действащото регионално депо Троян - Априлци 
приема отпадъците на двете общини.  

Във връзка с изпълнение изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията 
за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотво-

ряване и обезвреждане на отпадъци и Плановете за закриване или привеждане в съответст-
вие на действащите депа и сметища през 2010 г са извършени 32 проверки.  

В рамките на ИСПА проектите за техническа помощ, през предходната година са из-
готвени идейните проекти за закриване и крайна рекултивация на съществуващите общински 
депа в общините Луковит, Ябланица, Тетевен, Червен бряг, Левски, Белене, Никопол.  

Завършен е и работния проект за закриване и рекултивация на съществуващото об-
щинско депо Долни Дъбник. Проведени са необходимите съгласувателни процедури. 

С изменението на ЗУО е създаден нов раздел IVа, в сила от 01.01.2011г, регламенти-
ращ набирането на средства за финансиране дейностите по обезвреждане на отпадъци чрез 
депониране.  

Съгласно чл.71а за дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки 
собственик на депо е длъжен да прави месечни отчисления в банкова сметка за чужди средс-
тва на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се 
намира депото. Натрупаните през експлоатационния период на депото средства се използват 
за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото, съгласно 
разрешението или комплексното разрешително и/или утвърдения от компетентните органи 
по околна среда проект за рекултивация.  

Съгласно чл.71е от ЗУО въвеждането на отчисленията за дейностите по изграждане на 
нови съоръжения за третиране на битови отпадъци по има за цел: 

- да се насърчи рециклирането и оползотворяването на отпадъците; 
- да се намали количеството на депонираните отпадъци; 
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- да се натрупат средства в общините за изграждане на инфраструктура за 
третиране на отпадъците. 

Натрупаните средства от отчисленията се разходват от общините чрез техните 
бюджети за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци, 
осигуряващи изпълнение на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му. 

Публикувани са: 
- Наредба №14 от 15.11.2010 г за реда и начина за изчисляване размера на отчисле-

нията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и след експ-
лоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци; 

- ПМС № 207 от 16 септември 2010г за определяне размера и реда за отчисленията 
по чл.71е от Закона за управление на отпадъците. 

Закриване на нерегламентирани сметища 

Дейностите, свързани със закриването на нерегламентираните сметища са част от из-
пълнението на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. Поетап-
но им ликвидиране се извършва по утвърдените през 2005г. планове, съгласно изискванията 
на Наредба № 8/ 2004г. за условията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци.  

За периода от 2005 до края на 2010 година на територията, контролирана от РИОСВ 
Плевен са закрити общо 247 нерегламентирани сметища, като площите, които са почистени 
от отпадъци възлизат общо на 1140 декара.  

В сравнение с предходната година, отчетеният брой проверки е по-малък (59  провер-
ки за 2009 г.), тъй като през 2009 г са закрити всички нерегламентирани сметища, съгласно 
утвърдените планове на общините по Наредба № 8. Изключение прави община Искър, в коя-
то остават за закриване 3 бр.сметища. От месец декември 2010г. в трите населени места на 
община Искър е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване и предстои закри-
ването на нерегламентираните три сметища. 

Важно условие за предотвратяване създаването на локални сметища е всички населе-
ни места да бъдат обслужвани от система за организирано сметосъбиране и транспортиране 
на битови отпадъци до общинските  и регионални депа.   

 
Фиг. 32. Сметоизвозна техника 

 
На територията, контролирана от РИОСВ Плевен, в организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване са обхванати общо 230 населени места. Обхвата на системата през 2010г. е 
достигнал до 98,5%. Петнадесет от общо деветнайсетте общини са със 100% обхват на сме-
тосъбиране и сметоизвозване.  



Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен 
 

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 2010 г. 

   
55

 

 
Фиг. 33. Закрито нерегламентирано сметище в землището на с. Садовец, общ. Д. Дъбник 

През 2010 г. е проведен последващ контрол на закритите сметища през предходните 
периоди. Извършени са 28 проверки на 54 закрити нерегламентирани сметища. Направените 
4 предписания за почистване на открити локални замърсявания в землищата на селата Кома-
рево – община  Д. Митрополия, Вълчитрън – община Пордим, Йоглав и Александрово - об-
щина Ловеч, са изпълнени в срок. При проверките не са открити новосъздадени незаконни 
сметища. 

 

“Биоразградими отпадъци” са органични отпадъци, които имат способността да се 
разграждат по естествен път както в присъствие, така и в отсъствие на кислород.  

Отчитайки проблемите, свързани с депонирането на биоразградими отпадъци и гло-
балното затопляне, чрез Директива № 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци се въвеждат 
норми за поетапно извеждане на биоразградимите отпадъци от депата. В периода на действие 
на националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009– 2013 г., Бълга-
рия си е поставила задачата до 2010 г. количеството на биоразградимите битови отпадъци, 
предназначени за депониране, да бъдат намалени до 75 %, до 2013 г. - до 50 %. от общото 
тегловно количество на биоразградимите битови отпадъци, образувани през 1995 г. 

Биоразградими са голяма част от производствените отпадъци, генерирани при основ-
ни производствени дейности за България в отрасли селско стопанство, хранително-вкусовата, 
дървопреработвателна, текстилна, кожарска и кожухарска промишленост и други. Ако тези 
отпадъци бъдат оползотворени, оставащата за депониране фракция от битови отпадъци зна-
чително ще бъде намалена.  

Въвеждането на системата за разделно събиране на отпадъци допринася за увеличава-
не относителния дял на количествата рециклирани и оползотворени биоразградими отпадъ-
ци. В общинските програми са заложени мерки за управление на биоразградими отпадъци. 

И през 2010 г. РИОСВ Плевен продължи да осъществява контролна и разяснителна 
дейност относно управление на биоразградими отпадъци и утайки от локални и градски пре-
чиствателни станции. В резултат от протичащите физико-химически процеси при пречиства-
нето на отпадъчните води и в зависимост от състава им, утайките могат да съдържат тежки 
метали с определени концентрации, остатъчни органични съединения и патогенни организми 
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(вируси, бактерии и др.). От друга страна утайките са богати на хранителни вещества 
като азот и фосфор и съдържат ценни органични вещества, които са полезни като 
подобрители и тор за почвата. 

В сравнение с 2009 г. е увеличен броя на контролираните обекти като допълнително 
са включени и нови хотелски комплекси с локални пречиствателни станции за отпадъчни 
води. Издадени са 14 разрешения за оползотворяване на биоразградими отпадъци, което 
включва рециклиране на текстилни отпадъци; изгаряне на растителни отпадъци от маслопре-
работвателната промишленост и дървесни отпадъци от дървопреработвателните предприятия 
с цел получаване на топлинна енергия за производствени нужди и отопление; компостиране 
на растителни отпадъци от оранжерийно производство. 

В резултат на процеса компостиране се получава изключително полезен продукт, 
компост, хумусоподобен материал, естествен подобрител за почвата, изключително богат на 
хранителни вещества. Компостирането спомага за развитие на екологично чисто земеделие. 

 

  
 

Инсталация за производство на компост за биологично оранжерийно производство – компостиране 

в редове 
 
На територията на РИОСВ Плевен са действащи три градски пречиствателни станции 

за отпадъчни води (ГПСОВ). С биологично стъпало са ГПСОВ на гр. Плевен и гр. Ловеч, 
пусната в експлоатация през 2010 година. Строителните работи и монтажа на оборудването 
на биологичното стъпало на ГПСОВ в гр.Троян приключи в края на 2010 г.  

 
 

  
 

ГПСОВ гр. Троян-изграждане на биологичното стъпало 
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ГПСОВ гр.Ловеч-третиране на утайки, получени след биологично стъпало 

Резултатите от изпитването на утайки от ГПСОВ не отговарят на изискванията на На-
редба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, 
чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр.112/2004г.) и на този етап те не са оползотворими 
в земеделието. 

Проблемът с управлението на утайки от пречиствателни станции ще нараства в резул-
тат на интензивно строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води в изпълнение 
на Националната програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ и Програмата за прилагане 
на Директива 91/271/ЕЕС  

Освен в земеделието, алтернативи за оползотворяването на утайките са рекултивация 
на нарушени терени, в горското стопанство, за тревни площи, паркове, използването им като 
енергиен ресурс, органичен субстрат, влагане в строителен материал и др. 

Решенията относно управлението на биоразградими отпадъци и утайки от градски 
пречиствателни станции зависят от големината и функционалния тип на населеното място, 
икономическия и социалния статус на населението, състоянието на селското стопанство в 
България. 

 

   

Всяко едно производство или услуга е съпътствано с образуването на отпадъци. За да 
запазим околната среда, те трябва да бъдат третирани екологосъобразно. 

Основни възможности за намаляване на образуваните отпадъци са внедряването от 
бизнеса на технологии за преработване на натрупаните отпадъци в нови суровини, материали 
и изделия, внедряване на нови екологично чисти технологии - малкоотпадъчни и безотпа-
дъчни, като се затваря производствения цикъл, използване на отпадъчните продукти в самия 
производствен процес или други сродни производства. 

През 2010 г. в РИОСВ Плевен са постъпили инвестиционни намерения за изграждане 
на инсталации за пиролиза на излезли от употреба гуми и инсталация за обезвреждане на 
опасни болнични отпадъци /без биологични/ чрез раздробяване и автоклавиране цели пре-
дотвратяване и/или намаляване на количествата на образуваните отпадъци и съдържащите се 
в тях опасни вещества и намаляване отрицателното въздействие върху околната среда. С цел 
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екологосъобразната им експлоатация са формулирани условия относно опазване 
чистотата на атмосферния въздух, водите и почвите. 

Контролът върху процеса на организация на производствените дейности и услугите, 
РИОСВ Плевен осъществява чрез проверки на място и по документи, разглеждане и верифи-
кация на резултати от собствения мониторинг, издаване на разрешителни или регистрацион-
ни документи за дейности с отпадъци. 

През 2010 г. са извършени 558 бр. проверки на обекти, генериращи и/или третиращи 
отпадъци. Дадени са 506 бр. предписания за привеждане в съответствие на извършваните 
дейности с нормативните изискванията за третиране на отпадъците. Съставени са 15 акта за 
извършени нарушения по Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на окол-
ната среда. 

Във връзка с осъществяването на превантивен контрол, РИОСВ Плевен издава разре-
шения и регистрационни документи за събиране, транспортиране, оползотворяване и/или 
обезвреждане на отпадъци и контролира спазването на изискванията за третирането им и на 
условията, поставени в разрешенията. 

През 2010 г. е намалял обема на разглежданите проекти на програми за управление на 
дейностите по отпадъци в следствие на влизане в сила на ЗИД на ЗУО, в който е регламенти-
рано, че програми се разработват само от лица, чийто дейности подлежат на разрешителен 
режим или средносписъчният им състав надвишава 10 души.  

Разгледани са 144 проекта на програми за управление на отпадъците, от които за 113 
бр. са издадени решения за утвърждаване, за 21 бр. - становища за съгласуване, 7 бр. са вър-
нати за изготвяне в съответствие с нормативните изисквания, на 4 бр. е отказано издаване на 
решение за утвърждаване и 1 бр. – прекратена. 

 

На фиг. 35. е разгледано движението на представените през 2010 г. програми за уп-
равление на отпадъците 

Проекти на ПУО

111

21

7 4 1

Утвърдени

Съгласувани

Върнати за доработка

Отказ за издаване

Прекратена ПУО

фиг. 35. 

Съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на 
издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и на специали-
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зираните наредби, касаещи отчетността на масово разпространените отпадъци, в 
РИОСВ Плевен се представят годишни отчети за отпадъците. През 2010 г. е увеличен 
броя на постъпилите годишни отчети за предходната 2009 г. - 1904 бр., представени от 

314 общини и фирми. 
  

 

Опаковките и отпадъците от опаковки 

С влизането в сила на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци (ДВ. бр. 53/10.06.2008 г.) се цели продуктовите такси да се определят от една спра-
ведлива система, която не представлява сериозна допълнителна тежест за производителите и 
вносителите. Таксата се изчислява на тегло. С последните изменения в нормативната уредба,  
продуктовата такса се определя на база брой единици, което дава възможност за едно по-
добро проследяване и мониторинг. 

През 2010 г. се наблюдава увеличаване на броя на лицата, производители и вносители 
на опаковани стоки, които изпълняват задълженията си по наредбата за опаковки чрез колек-
тивна система, сключвайки договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опа-
ковки и съответно намаляване на броя на фирмите, които заплащат продуктови такси за опа-
ковки по чл. 36 от ЗУО към ПУДООС. 

На територията на РИОСВ Плевен няма фирми, които да изпълняват задълженията си 
индивидуално по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.  

Във връзка с прилагане изискванията на Наредба за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци през периода януари – декември 2010 г. са проверени 112 фирми, 
при което е установено, че:  

- в организации по оползотворяване членуват – 55 фирми, 
- внесени продуктови такси в ПУДООС на обща стойност 32063.67 лв. 
- внесените лицензионни възнаграждения  - за опаковки  в организации по оползот-

воряване на отпадъци са в размер на 189627.18 лв. за периода 2006-2010 г. 

При проверка по документи, постъпващи в РИОСВ Плевен са констатирани  наруше-
ния от страна на оператори, които не са спазили нормативно-определения срок за представя-
не на информация в РИОСВ Плевен и не са изпълнени  дадените задължителни предписания. 
За установените нарушения са съставени 3 акта -  с влезли в сила наказателни постановления. 

Излезли от употреба МПС (ИУМПС) 

В РБългария редът и начините за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване 
на моторни превозни средства са регламентирани с Наредба за изискванията за третиране на 
отпадъците от моторните превозни средства, приета с ПМС № 311/17.11.2004г. (ДВ 
бр.104/26.11.2004г.), разработена в съответствие с  Директива № 2000/53/ЕС. 

Третирането на едно излязло от употреба МПС и материалите от него преминава през 
няколко етапа: 

- Събиране 
- Съхранение 
- Предварително третиране (разкомплектоване) 
- Оползотворяване и рециклиране 

Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и вре-
менно съхраняване или в центрове за разкомплектоване като не заплащат такси и разноски за 
приемането му. 
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През 2010 г. РИОСВ Плевен е извършила 30 проверки на площадки за временно 
съхранение и центрове за разкомплектоване на ИУМПС, притежаващи или подлежащи 
на издаване на разрешение по чл.37 от ЗУО. Води се регистър на фирми, притежаващи 

разрешения по чл.12 от ЗУО, работещи на територията на РИОСВ Плевен.  

Отработени масла 

Определящо значение за управлението на отработените масла и отпадъчните нефтоп-
родукти е събирането и предаването им за оползотворяване чрез регенериране. Когато тех-
ническите, икономическите и организационните условия не позволяват това, маслата се изга-
рят с оползотворяване на енергията при спазване изискванията на нормативната уредба.  

За постигане на екологосъобразно управление на отработените масла и отпадъчни 
нефтопродукти е недопустимо изхвърлянето им в повърхностните, подземните води, в кана-
лизационните системи; съхраняването и/или изхвърлянето им водещо до замърсяване на 
почвата. Не се допуска третиране включително изгаряне на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти предизвикващо привишаване на установените норми за допустими емисии на 
вредни вещества в атмосферния въздух. За да не се възпрепятства оползотворяването им от-
работените масла не трябва да се смесват със стандартни горива и с други отпадъци. С оглед 
предотвратяване вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда е забранено 
изхвърлянето на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти в съдове за събиране на 
битови отпадъци и депонирането им.  

Дейностите по събиране и транспортиране на отработените масла и отпадъчните неф-
топродукти е обект на регистрационен режим, а дейностите по оползотворяване и обезвреж-
дане на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти са обект на разрешителния режим. 
През 2010 г. са извършени 30 бр. проверки, касаещи прилагането на Наредбата за изисквани-
ята за третиране и транспортиране на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. 
Води се регистър на фирми, притежаващи разрешения по чл.12 от ЗУО, работещи на терито-
рията на РИОСВ Плевен.  

 Във връзка с пускане на пазара на масла и размера на продуктовата такса са извършени 3 бр. 
проверки на фирми. Дадени са предписания за изготвяне на информация по чл. 36 от Закона 
за управление на отпадъците. През 2010г. в ПУДООС са внесени продуктови такси за масла 
на стойност 4200 лв.  

 Отпадъци от електрическо и електронно оборудване 

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване са едни от най-сложните за уп-
равление отпадъчни потоци. Причината е, че те обхващат широк кръг от продукти - от малки 
домакински електроуреди с просто устройство до високо интегрирани системи като компют-
ри и мобилни телефони. В европейското законодателство е възприет принципът производи-
телят да поема отговорност за отпадъците, образувани от произведените от него продукти, 
когато те излязат от употреба. В България е в сила Наредбата за изискванията за пускане на 
пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци 
от електрическо и електронно оборудване, в която са регламентирани правилата за управле-
ние на тези отпадъци.  

През 20010г. са извършени проверки на 4 броя фирми по прилагане на Наредбата за 
изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и 
транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Дадени са предписа-
ния за изпълнение на задълженията на фирмите по чл. 36 от ЗУО. 

Фирмите, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване, работещи на 
територията на РИОСВ Плевен изпълняват задълженията си по чл.11 от ЗУО чрез участие в 
колективна система, представлявана от организация по оползотворяване – “Екобултех” АД 
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За излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в “Екобултех” АД 
са платени лицензионни възнаграждения на стойност 34972,87 лв. 

 Негодни за употреба батерии и акумулатори 

Основна цел на контрола по прилагането на законодателството в областта на негодни-
те за употреба батерии и акумулатори е повишаване на разделното им събиране и рецикли-
ране. Те не трябва да попадат на депата за твърди битови отпадъци, тъй като съществува 
опасност съдържащите се в тях тежки метали да попаднат чрез инфилтрационните води в 
почвите, повърхностните и подземните води. 

РИОСВ Плевен е  извършила проверки  на фирми - вносители  на батерии и акумула-
тори. Проверени са “Диди 94” ЕТ и “Крес електрик България” АД Продуктовите такси, пос-
тъпили в “Екобатери” АД, съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на бате-
рии и акумулатори – през 2010г.  са в размер на  44811.05 лв. 

Извършени са и 6 проверки на големи търговски обекти във връзка с разполагането на 
контейнери за разделно събиране на отпадъци от батерии. 

 

 

 

Във връзка с Националния план за действие за управление на устойчиви органични 
замърсители (УОЗ) и Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на обо-
рудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за 
третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (ПХБ) 
(ДВ, бр.24/2006) притежателите на инвентаризирано оборудване, съдържащо ПХБ, са длъж-
ни да го почистят или да го обезвредят до 31 декември 2010 г. Собствениците на трансфор-
матори с обем над 5 кубически дециметра и с концентрация на ПХБ в работната течност 
между 0,005 и 0,05 масови % ги почистват или ги обезвреждат след изтичане на експлоата-
ционния им срок.  

На територията, контролирана от РИОСВ Плевен, 22 фирми са инвентаризирали обо-
рудване, съдържащо полихлорирани бифенили. 2009 г. приключи с изпълнение на задълже-
нията по Наредбата от седем дружества. Екологосъобразно обезвреждане на оборудване, съ-
държащо полихлорирани бифенили се извършва в инсталации в чужбина. 

През 2010 г. притежателите на оборудване, съдържащо ПХБ продължиха изпълнение 
на утвърдените им със заповед на директора на РИОСВ Плевен планове за почистване и/или 
за обезвреждане на инвентаризираното оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили.  

С цел подпомагане на дружествата при изпълнение на задълженията им по Наредбата 
РИОСВ Плевен извърши проверки на място във всички фирми с инвентаризирано оборудва-
не, съдържащо полихлорирани бифенили. Чрез срещи с ръководствата на дружествата и 
писма съдейства за въвеждане на строг контрол и отчетност при предаване за последващо 
третиране на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили.  


