
 
III. АНАЛИЗИ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 

III.1. ОТПАДЪЦИ 
 

 Кратка информация и анализ за разработването, приемането от общинските съвети, 
актуализирането на общински програми за управление на отпадъците и общински 
наредби 
 

На 13 юли 2012 г. е приет и влиза в сила нов Закон за управление на отпадъците 

(ЗУО). Съгласно §11 от ПЗР на новия ЗУО, приетите програми по чл. 29, ал. 1, т. 1 от 

отменения Закон за управление на отпадъците запазват своето действие до изтичането на 

срока им, но не по-късно от две години от влизането в сила на закона. 

Всички деветнадесет общини от територията на РИОСВ Плевен имат приети от 

общинските съвети програми за управление на отпадъците (ПУО), разработени на 

основание чл.29, ал.1 от отменения ЗУО и в съответствие с утвърденото Ръководството за 

разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците. При 

актуализирането на ПУО в тринадесет от общините е приет принципът за регионално 

управление на битовите отпадъци. В съответствие с изискванията на ЗУО са приети 

общински наредби, с които се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, 

транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово 

разпространени отпадъци, на територията на съответната община. Общините изпълняват 

заложените мерки в ПУО относно разделното събиране на масово разпространените 

отпадъци чрез сключване на договори с организации по оползотворяване и/или фирми 

притежаващи необходимите разрешения. Приоритетните задачи заложени в общинските 

ПУО кореспондират с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 

(НПУДО) в Република България 2009-2013г.  

  
Регионални проекти за управление на битовите отпадъци 

Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, в 

Република България основен приоритет е изграждането на система от съоръжения, 

осигуряваща екологосъобразното обезвреждане на цялото количество 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 развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013 г.” (ОПОС) е насочена към постигане на съответствие с изискванията на Директивата.  

Във връзка с изпълнение на изискванията са създадени три регионални сдружения, 

включващи 13 общини на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, с цел реализация 

на мерки и проекти за регионално управление на отпадъците, включващи изграждането на 

необходимите нови регионални съоръжения за обезвреждане на битови и други неопасни 

отпадъци. В определения срок, пред управляващия орган на ОП “Околна среда” са 

представени проектите “Подготовка на мерки за управление на отпадъците” за трите 

региона на територията.  

Развитие на регионалните проекти в региони Луковит, Левски (Никопол) и Плевен: 

През 2012 г. усилията на Регионалните сдружения бяха насочени към отстраняване 

забележките към проектните предложения, с оглед окончателното им одобряване по 

процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна 

ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”. В резултат 

на това, до края на годината са подписани договорите между ОП “Околна среда” и 

Регионалните сдружения за трите региона Луковит, Левски и Плевен.  



 
Битови отпадъци  
 

На териториите на Плевенска и Ловешка 

област, контролирани от РИОСВ Плевен, в 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване са 

обхванати всички 234 населени места. Обхвата на 

системата през 2012г. е достигнал до 99,8%. 

Петнадесет от общо деветнадесетте общини са със 

100% обхват на сметосъбиране и сметоизвозване. 

Важно условие за 

предотвратяване 

създаването на нерегламентирани сметища и 

замърсявания с отпадъци е всички населени места и 

участъци от Републиканската пътна мрежа да бъдат 

обслужвани от система за организирано сметосъбиране и 

транспортиране на битови отпадъци до общинските  и 

регионални депа.  

 

Засилен е контролът върху локалните замърсявания с отпадъци на територията на 

общините и по участъците от Републиканската пътна мрежа. В изпълнение на Заповед № 

РД-0002/03.01.2012г. на Директора на РИОСВ - Плевен за осъществяване на постоянен 

контрол, през 2012 г. експертите от РИОСВ - Плевен са извършили общо 63 проверки на 

териториите на общините и участъци от Републиканската и общински пътни мрежи, в т.ч. 6  

проверки и последващ контрол по изпълнение на предписания за почистване на открити 

локални замърсявания с отпадъци.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общото количество битови отпадъци транспортирани до съществуващите депа за 

отпадъци на територията на РИОСВ - Плевен е 145 808 т. 

От тях 90428 т са депонирани в депа неотговарящи на нормативните изисквания, а 

55380т – в депа, които са изградени съгласно изискванията на екологичното 

законодателство. 

 
Съществуващи депа за неопасни отпадъци 
 

През първото полугодие на 2012 г. са извършени проверки на всички действащи депа 

на територията на РИОСВ – Плевен и техните оператори, както и на депата, с 

преустановена експлоатация през предходните две години. Извършени са пълни проверки 



по документи и на място относно актуалното състояние на депата и спазването на 

нормативните изисквания към тях. Изготвен е доклад за резултатите, придружен с 

изискващите се формуляри по образец.  

От съществуващите депа за неопасни отпадъци заведени в регистъра на ИАОС, на 

територията на РИОСВ –  Плевен действащи през 2012 г. са 15 депа, от които 2 регионални 

и 13 общински депа за неопасни отпадъци.  

Регионално депо в Троян приема отпадъците на двете общини Троян и Априлци. 

Регионално депо Ловеч приема отпадъци от общините: Ловеч, Летница, Угърчин и 

съгласно договор от община София. При извършените проверки от РИОСВ Плевен е 

констатирано, че нормативните изисквания, условията в Комплексните разрешителни и 

мерките за изпълнение в плановете за собствен мониторинг се изпълняват. 

Останалите действащи общински депа се експлоатират на основание §5 от ПЗР на 

Наредба № 8 / 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Крайният срок за закриването им е до въвеждане в експлоатация на съответното за 

общината регионално депо, което е предвидено с Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците. 

Операторите на депа, общините и фирмите, генериращи отпадъци подлежащи на 

депониране са запознати с Ръководството за извършване на основно охарактеризиране на 

отпадъците и критериите за приемане на отпадъци от различни класове депа, утвърдено от 

Министъра на околната среда и водите. На основание чл.35, ал.8 от Наредба № 8 / 

24.08.2004г. са проведени 93 процедури и издадени 81 становища по доклади от основно 

охарактеризиране на отпадъци предназначени за депониране. 

Извършван е и системен контрол по изпълнение задълженията на собствениците на 

депа за битови и неопасни отпадъци, произтичащи от Наредба № 14 за реда и начина за 

изчисляване размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по 

закриване и след експлоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и 

Постановление № 207 на МС за определяне размера и реда за отчисленията по реда на ЗУО. 

Изготвени са подробни справки за количествата депонирани отпадъци, дължимите и 

внесени отчисления и за изпълнение задълженията на общините-собственици на депа. От 

проверките на изискващата се документация за дължимите отчисления за депата се 

констатира, че изискванията на нормативната уредба се спазват. За установени пропуски, 

свързани с определяне и превеждане в срок на отчисленията, са давани конкретни указания 

и предписания до съответните общини, собственици на депа и са предприемани 

коригиращи действия.  

За констатирани нередности при експлоатацията на депата през 2012 г. са съставени 3 

акта с влезли в сила наказателни постановления. 

 
Закриване на нерегламентирани сметища 
 

На територията, контролирана от РИОСВ - Плевен през 2012г. не са закривани 

нерегламентирани сметища, тъй като дейностите, свързани със закриването им са 

извършени през предходни отчетни периоди.  

През 2012 г. е проведен последващ контрол на 

закритите сметища през предходните периоди. 

Извършени са 19 проверки на 41 закрити 

нерегламентирани сметища. Направените 5 

предписания за почистване на открити локални 

замърсявания в землищата на селата са изпълнени в 

срок. При проверките не са открити новосъздадени 

незаконни сметища на територията на областите 

Плевен и Ловеч. 



. 

 

 

 
 

Управление на биоразградими отпадъци и утайки от градски пречиствателни станции 
„Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се 

разграждат по естествен път както в присъствие на кислород (аеробно), така и в отсъствие 

на кислород (анаеробно), като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други. 

Повече от 70% от отпадъците, които се образуват в домакинствата, офисите, 

търговските обекти са биоразградими, органични отпадъци. Такива са и голяма част от 

производствените отпадъци, генерирани от основни производствени дейности за България в 

отрасли селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, дървопреработвателна, 

кожарска, текстилна промишленост и други. 

Оползотворяването им е дейност по прилагане на национален стратегически план за 

поетапно намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци (БрО), една от 

мерките за постигане целите на НПУДО за периода 2009-2013 г. Това се постига чрез 

изграждане на съоръжения за компостиране, механично биологично третиране, анаеробно 

разграждане с производство на биогаз.  

Въвеждането на системата за разделно събиране на отпадъци, в това число и на 

фамилното компостиране допринася за увеличаване относителния дял на количествата 

рециклирани и оползотворени БрО. 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.  

В общинските програми са заложени мерки за управление на БрО. Със заповеди на 

кметовете на населените места на територията, контролирана от РИОСВ - Плевен, 

съгласувано с кметовете на общините на области Плевен и Ловеч са определени площадки 

за разделно събиране на “зелени” отпадъци. През 2012 г. е извършена проверка на 

площадки за събиране на “зелени”, растителни отпадъци (тревни и градински) в населените 

места на Община Левски и Община Ябланица, при което се установи, че се води  

информационна кампания. Контролът за недопускане замърсяване на площадките с други 

отпадъци се извършва със съдействието на служители по схеми “Развитие” и се 

документира. В някои от кметствата на Община Левски е подета инициатива за събиране 

“пред врата” на „зелени“ отпадъци в определени дни от седмицата. 

През 2012 г. е разширен обхватът на контролираните дружества, генериращи и 

третиращи БрО, както и на обекти с локални пречиствателни станции за отпадъчни води 

(ЛПСОВ). Усилията са насочени към предприятия рециклиращи текстилни отпадъци; 

оползотворяващи чрез изгаряне растителни и дървесни отпадъци от масло- и 

дървопреработвателните предприятия и оползотворяващи получената енергия за собствени 

нужди (производствени и за отопление); производители на компост за собствени нужди, 

обекти на които се генерират утайки от градски и локални пречиствателни станции за 

отпадъчни води. Идентифицирани са нови обекти. Издадени са нови разрешения за 

предварително третиране и оползотворяване.  

 

На територията на РИОСВ –  Плевен работят 3 броя градски пречиствателни 

станции за отпадъчни води (ГПСОВ). с биологично стъпало, към В и К Плевен, В и К Ловеч 

и В и К Троян. Голяма част от работещите ЛПСОВ също са с биологично стъпало. 

 

От генерираните през 2012 г. 3336,8 тона утайки от ГПСОВ, 1753.9 тона са 

предадени на регламентирани депа за запръстяване.  

 

В резултат от протичащите физико-химични процеси при пречистването на 

отпадъчните води и в зависимост от състава им, утайките могат да съдържат тежки метали 



с определени концентрации, остатъчни органични съединения и патогенни организми 

(вируси, бактерии и др.). От друга страна утайките са богати на хранителни вещества като 

азот и фосфор и съдържат ценни органични вещества, полезни за подобряване качеството 

на почвата. 

През отчетната 2012 г. няма данни за оползотворени утайки от ПСОВ (ГПСОВ и 

ЛПСОВ) в земеделието както и за друг вид оползотворяване, освен за запръстяване на депо. 

Освен в земеделието, алтернативи за оползотворяването на утайките са за 

рекултивация на нарушени терени, в горското стопанство, за тревни площи, паркове, 

използването им като енергиен ресурс, органичен субстрат, влагане в строителен материал 

и др. 

Все още нерешени проблемите, свързани с третирането на биоразградими отпадъци 

и утайки, образувани от дейността на ЛПСОВ и ГПСОВ са: 

- няма практика за разделно събиране на БрО от домакинствата; 

- липсват централизирани съоръжения за третиране на БрО; 

- няма изградени площадки за компостиране с използване и на утайки от ПСОВ.  

- липсват критерии и изисквания за качеството на компоста за различните му видове 

приложения; 

- няма търсене на утайки от ПСОВ (ГПСОВ, както и от ЛПСОВ), поради: 

• високото им водно съдържание,  

• не докрай протекли аеробни и анаеробни процеси; 

- на територията на страната няма център за обезвреждане на опасни отпадъци, в 

това число и на опасни утайки. 

С приемането на наредбите за събиране и третиране на биоотпадъци, и управление 

на утайки от пречистване на отпадъчни води по нов Закон за управление на отпадъците 

предстои решаването на гореописаните проблеми. БрО са ресурс, оползотворяването на 

който носи ползи на човека.  

 
Строителни отпадъци 

На територията на РИОСВ Плевен няма специализирани депа или инсталации за 

третиране на строителни отпадъци. Настоящата практика е отпадъците от строителство и 

разрушаване да се извозват на действащите общински депа за битови отпадъци. За да се 

намали количеството на строителните отпадъци подлежащи на депониране е необходимо 

въвеждане алтернативи на депонирането и изграждане инсталации и съоръжения за 

преработване /рециклиране/ на строителни отпадъци, с цел последващото им 

оползотворяване. 

През ноември 2012 г. е приета Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали. С наредбата се регламентират: 

o предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и 

почвите и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на 

третирането и транспортирането на строителни отпадъци (СО); 

o създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на 

дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО; 

o изискванията, за влагане на рециклирани на строителни материали в 

строителството; 

o изисквания за управление на СО в процеса на строителство и премахване на 

строежи. 

Целта на наредбата е: 

o да се предотврати и минимизира образуването на СО; 

o да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на 

целите за рециклиране на строителните отпадъци, по чл.32 от ЗУО; 

o да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали; 

o да се намали количеството на депонираните СО.   

  



 

Производствени  и опасни отпадъци  
С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците се цели и облекчаване 

на  процедурите по издаване на разрешения за дейности с отпадъци с цел намаляване на 

административното натоварване на бизнеса. Разписани са ясни правила за кандидатстване и 

получаване на разрешение. Отпада необходимостта от получаване на разрешение в 

случаите само на генериране на отпадъци. За голям брой дейности е въведен по-облекчен 

режим – регистрационен. Разрешителните документи от срочни са променени на безсрочни. 

Отпадането на лицензионния режим за дейности с отпадъците от черни и цветни метали и 

въвеждането на едно разрешение за всички дейности с метал съдържащи отпадъци – скрап, 

излезли от употреба моторни превозни средства, излезли от употреба батерии и 

акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване има за цел 

подобряване на контрола върху дейностите с тях и ограничаване на възможностите за 

предаване на метални отпадъци с неясен произход от физически лица. С цел разясняване на 

новите моменти в законодателството, РИОСВ Плевен проведе семинар - обучение на 

фирми, извършващи ТДОЧЦМ и дейности с МРО. На семинара присъстваха голям брой 

представители на фирми, извършващи дейности с ОЧЦМ. Бяха разгледани и обсъдени 

новите заявления за разрешения, изискването за предоставяне на банкови гаранции, които 

ще бъдат усвоявани при установени нарушения на екологичното законодателство и др. 

 

През 2012 г. са проверявани обекти с издаден документ или подлежащи на издаване на 

документ по чл.12 от отменения, съответно по чл.35 от новия ЗУО – 162 бр. в т.ч 30 бр. в 

рамките на комплексни проверки по контролната дейност, както и 497 бр. проверки на 

генератори на отпадъци. Обект на контрол бяха условията, при които се извършва 

третирането на отпадъците и съответствието им с издадените разрешителни документи, 

начините за съхранение и воденето на отчетност по отпадъците.  
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Запазва се положителната тенденция от 2011 г. за увеличаване броя на фирмите, 

въвели разделно съхранение на отпадъците си и водещи отчетни книги за отпадъците.  

 



Масово разпространени отпадъци 
 

Опаковките и отпадъците от опаковки 
  

През 2012 г. е приета  Наредбата  за опаковките и отпадъците от опаковки съгласно 

изискването на Закона за управление на отпадъците, приет в средата на 2012 г., с който  

бяха въведени изискванията на новата рамкова директива за отпадъците. 

Новата наредба касае всички видове пуснати на пазара опаковки и всички отпадъци от 

опаковки, използвани или изхвърляни от домакинствата. 

Изискванията към производството на опаковки е да имат минимално тегло и обем, до 

степен, при която опаковката обезпечава безопасността и хигиената на опакования продукт. 

Необходимо е свеждането до минимум на вредните и опасни вещества и материали в 

състава и в компонентите на опаковките по отношение на образуваните емисии. 

Наредбата засяга също събирането и рециклирането на отпадъците от опаковки. 

В новата наредба за отпадъците е записано, че лицата, пускащи на пазара опаковани 

стоки трябва да носят отговорността за намаляване образуването на отпадъци от опаковки, 

включително и оптимизирането на опаковки за многократна употреба.  

С последните изменения в нормативната уредба,  (чл. 1а от Наредбата за определяне 

на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които 

се образуват масово разпространени отпадъци и ПМС 239/01.10.2012г. продуктовата такса 

се заплаща за брой полимерна торбичка от лицата, които ги пускат на пазара. 

Постановлението цели въвеждане на продуктова такса за всички торбички, произведени от 

конвенционални полимерни материали и използвани от потребителите за държане и 

пренасяне на стоки. Изключение правят полимерни торбички,  които отговарят на следните 

условия едновременно: 

а) дебелината на торбичката е най-малко 25 микрона (µm); 

б) минималните размери на торбичката са 390 мм/490 мм в разгънат вид; 

в) притежават обозначение с надписи на български език, отпечатани върху всяка опаковка 

на торбичките, които задължително съдържат: 

аа) наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките; 

бб) обозначение: "торба за многократно използване"; 

2. полимерни торбички без дръжки (пликове), служещи за първична опаковка, които се 

предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажбата заедно със стоката; 

3. полимерни торбички, отговарящи на стандарт EN 13432, обозначени с надписи на 

български език, отпечатани върху тях, които задължително съдържат следната маркировка: 

"торбичката е биоразградима", наименование на лицето, което пуска на пазара торбичките, 

дата на производство/срок на годност 

Целта на мярката е да се мотивират гражданите към намаляване на потреблението на 

този вид опаковки, които замърсяват околната среда с прекомерното си разпространение и 

да се стимулира многократната употреба на други разновидности – текстилни, 

биоразградими и др. 

С цел постигане на по-голяма проследимост и ограничаване на нерегламентирания 

внос на полимерни торбички, се въвежда задължение за лицата, които пускат на пазара 

полимерни торбички, да докладват в Изпълнителната агенция по околна среда 

количествата, пуснати от тях на пазара. 

Задължени лица по наредбата  са производителите, вносителите  и лицата които 

въвеждат полимерни торбички от друга държава – членка на ЕС 

През 2012г. са извършени 40 бр. проверки на търговски обекти в качеството им на 

лица, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички. 

При проверки на малки търговски обекти, разположени на територията на РИОСВ – 

Плевен, е установено наличие на торбички - тип потник - с дебелина под 25 микрона. На 

фирмите са дадени предписания да заплатят продуктовата такса и да изготвят съответната 

документация. При проверки в големи търговски вериги се установи, че пусканите на 

пазара от тях полимерни торбички са приведени в съответствие с изискванията на ПМС 

239/01.10.2012 г.  



През 2012 г. се наблюдава увеличаване на броя на лицата, производители и вносители 

на опаковани стоки, които изпълняват задълженията си по наредбата за опаковки, чрез 

колективна система, сключвайки договори с организации по оползотворяване на отпадъци 

от опаковки и съответно намаляване на броя на фирмите, които заплащат продуктови такси 

за опаковки по чл. 59 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 2012 г. са извършени общо 206 

броя проверки на дружества, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се 

образуват масово разпространени отпадъци.  

Констатирано е, че в изпълнение изискванията на Наредба за опаковките и отпадъците 

от опаковки за периода 2008-2012 г. в ПУДООС са внесени продуктови такси на обща 

стойност 117 197,34 лв., в това число 24 462,41 лв. - за  2012 г., след направени предписания 

от РИОСВ – Плевен. За предходния пет годишен период, постъпилите лицензионни 

възнаграждения (за опаковки) в организации по оползотворяване са 817 492,90 лв. 

Извършени са 22 броя извънредни проверки на дружества, членове на организации по 

оползотворяване, във връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 14 от ЗУО – 

длъжници на организациите по оползотворяване. Дадени са предписания за изготвяне на 

документи и заплащане на дължимите лицензионни възнаграждения. За 2 от дружествата, 

за които са установени задължения в по-голям размер са предупредени писмено, че 

незаплащане на дължимите лицензионни възнаграждения се счита за неизпълнение на 

целите по чл. 14  от ЗУО, което е основание за включването им в заповед за заплащане на 

продуктова такса за опаковки по сметката на ПУДООС за 2012г. 

Проверки във връзка с въвеждане на разделно събиране на отпадъци 

Контролът е осъществен с цел недопускане на смесване на отпадъците от опаковки с 

общите генерирани битови отпадъци и на замърсяване при извършване на дейностите по 

събиране и транспортиране на отпадъците 

Във връзка с изпълнение на задълженията за разделно събиране на битови отпадъци, в 

това число отпадъци от опаковки и степента за развитие на системите за разделно събиране, 

през 2012 г. са извършени 12 броя проверки на търговски вериги, действащи на територията 

на РИОСВ – Плевен и 12 броя проверки на общини. Дадени са предписания за сключване 

на договори с фирми, притежаващи разрешение по ЗУО, организации по оползотворяване 

на отпадъци, както и разполагане на съдове за обратно приемане на отпадъците в 

търговските обекти 

В 12 от общините са действали системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

съгласно сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки 

(ОООп). През 2012г. не са подновени договорите в две от общините по искане на ОООп.  

 

За оползотворяване на останалите масово разпространени отпадъци – 10 общини имат 

договори за събиране  на негодните за употреба батерии и акумулатори, 7 – за събиране на 

излезлите от употреба моторни превозни средства, 10 – за излязлото от употреба 

електрическо и електронно оборудване.  

Във връзка с писмо на МОСВ относно извършване на проверки на пунктове за 

изкупуване на отпадъци, са осъществени 12 бр. проверки на площадки за съхранение на 

отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло. Проверявано е както състоянието на 

площадките и наличието на разделно съхранение, така и всички документи, които се 

издават и попълват от фирмите, в това число и счетоводни справки.  

При проверка по документи, постъпващи в РИОСВ Плевен са констатирани  

нарушения от страна на оператори, които не са спазили нормативно-определения срок за 

представяне 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. 

 
Негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване 
 

През 2012 г. са извършени 7 броя проверки на дружества, вносители на ЕЕО и батерии 

и акумулатори. Дадени са предписания за заплащане на продуктови такси и лицензионни 

възнаграждения за вноса, за регистрация в регистрите на ИАОС и за разполагане на съдове 

за обратно приемане на отпадъци от НУБА и ЕЕО в търговските обекти. През 2012 г. са 

проверени 4 дружества, производители и вносители на електрическо и електронно 

оборудване. Внесените лицензионни възнаграждения в организации по оползотворяване по 

(ЕЕО) са в размер на 34087,57 лв.  

По отношение на пуснати на пазара батерии през 2012 г. са проверени 3 дружества и е 

установено, че са  внесени лицензионни възнаграждения за предходния пет годишен период 

на стойност 42 414,21 лв. 

 
Излезли от употреба гуми 
 

По отношение на нерегламентирания внос на гуми и ограничаване на сивата 

икономика в тази сфера са предприети съвместни действия с гранични КПП – с цел 

осъществяване на събираемост на продуктовите такси за гуми. 

Предприети са съвместни действия с ГКПП Сомовит - Никопол по документиране 

вноса на гуми, с цел осъществяване събираемост на продуктови такси.  

При проверките, извършени през 2012 г. е установено, че за пуснати на пазара гуми, в 

ПУДООС са внесени продуктови такси на стойност 8935,34 лв. и са заплатени 5972,88 лв. 

лицензионни възнаграждения в организации по оползотворяване на отпадъци.  
 

Болнични отпадъци: 
 

Болничните отпадъци, поради своето съдържание на опасни вещества, представляват 

сериозна заплаха за околната среда и здравето на хората. Те са съставени от всички видове 

отпадъци, генерирани от здравните заведения като болници, клиники, лекарски кабинети, 

стоматологични кабинети, ветеринарни съоръжения и други медицински лаборатории и 

изследователски съоръжения. Тези отпадъци са много разнородни по своя характер и често 

съдържат някои инфекциозни елементи, поради което е от съществено значение 

обработката и обезвреждането им да се извършват по безопасен начин. Депонирането не е 

подходящ метод за обезвреждане на медицински отпадъци и може да доведе до големи 

проблеми, тъй като около 15% от болничните отпадъци са заразени с инфекциозни агенти 

(например микробиологични изследвания, кръв и кръвни продукти, отпадъци от пациенти 

със заразни болести, патологични видове) и подлежат само на инсинерация. 

На територията на РИОСВ Плевен работят 2 автоклавни инсталации, третиращи 

болнични отпадъци – в “УМАБЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД и “МБАЛ Авис Медика” 

ООД. Обезвреждането на болничните отпадъци става чрез автоклавиране, процес 

основаващ се на стерилизация с наситена пара при висока температура и налягане. 

В останалите здравни заведения е въведена и действа система за разделно събиране на 

отпадъците, воденето на отчетност по отпадъците и предаването им по договор за 

последващо третиране на фирми с документ по Закона за управление на отпадъците. 

 
Кратка обобщена оценка за състоянието и разрешаването на проблемите с отпадъците 
на територията на РИОСВ  
 

Ефективното управление на отпадъците изисква активното и отговорно участие на 

всички граждани. Разяснителните кампании и участието в екологични проекти на 

училищата е правилна стъпка към утрешното опазване на природата от замърсяване. 



Пестенето на природни ресурси и намалявано на количествата депонирани 

рециклируеми отпадъци може да се постигне чрез увеличаване броя на рециклиращите и 

обезвреждащи предприятия. С разделянето на отпадъчните вещества, които спадат към 

различни категории, с правилното им съхраняване, разделното им предаване за последващо 

третиране се спомага за предотвратяване на негативните последици за околната среда.  

 


