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III. АНАЛИЗИ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 
III.1. ОТПАДЪЦИ 

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

 

Основната цел на Национален план за управление на отпадъците (НПУО) 2014 – 2020г. е 

да допринесе за устойчивото развитие на България чрез прилагане на интегрирана рамка за 

управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната 

среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на 

ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за 

управление на отпадъците. Управлението на битовите отпадъци е в компетенциите на местните 

власти и включва дейностите по събиране, транспортиране, предварително съхраняване, 

третиране, в т.ч. рециклиране и оползотворяване на отпадъци от домакинствата и осигуряване 

на необходимата техническа инфраструктура. Общинските програми за управление на 

отпадъците се подготвят и приемат за период, който следва да съвпада с периода на действие на 

Националния план за управление на отпадъците и в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на НПУО. През 2015г. общините са предприели действия за изготвяне на 

актуални програми за управление на отпадъците, включващи необходимите мерки за 

изпълнение задълженията на кмета на общината, изискванията по глава втора, раздел III – 

„Задължения на органите на местното самоуправление и местната администрация“ от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) и съобразени с общите цели на Регионалните сдружения за 

управление на отпадъците (РСУО). 

Деветнадесетте общини от Плевенска и Ловешка област имат актуални общински 

Наредби по чл.22 от ЗУО, с които се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на отпадъците на своята територия. 

 

2. Битови отпадъци  
 

РИОСВ Плевен извършва контрол във връзка с управлението на битовите отпадъци, 

изпълнение на мерките в общинските ПУО и задълженията на местното самоуправление и 

местната администрация по глава II, раздел III от ЗУО.  

 
Развитие на проектите за регионално управление на отпадъците  

В края на 2015 г. завършиха строително-монтажните работи /СМР/ за изграждането на 

нови регионални съоръжения за обезвреждане на битови и други неопасни отпадъци в Региони 

Плевен, Луковит и Левски /Никопол/. Проектите за изграждане на Регионални системи за 

управление на отпадъците бяха финансирани по Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци” от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 

г.”, с бенефициенти – 13 общини от Плевенска и Ловешка област.  
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Собственият финансов принос на общините по тези проекти е осигурен чрез натрупаните 

средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО. През отчетния период са издадени 14 бр. решения за 

разходване на средства по реда на чл.24 и чл.25 от Наредба №7 /19.12.2013г. за реда и начина за 

изчисляване размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци 

на 13-те общини – бенефициенти. 

 

 

Проведени са държавни приемателни комисии (ДПК) за етапно приемане на подобекти от 

строежите: „Външни връзки за обект „Регионален център за управление на отпадъците гр. 

Плевен – I-ви етап" и „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион /Левски Никопол/ – етап Б.  
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Официалното откриване на изградения Регионален център за управление на отпадъците 

Плевен 

 
 

 
 

Сепариращата инсталация на Регионален център за управление на отпадъците Плевен 
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За обектите „Регионален център за управление на отпадъците гр. Плевен – I-ви етап" и  

„Регионална център за управление на отпадъците гр. Луковит" са издадени разрешения за 

ползване на строеж, по реда на ЗУТ: 

� за Регион Плевен – 30.10.2015 г.  

� за Регион Луковит – 27.11.2015 г. 

 

 
Депо Луковит - иглед към изградената първа клетка за депониране 

 

  
Депо Луковит -  Контролно-пропусквателен пункт          Поглед към ретензионен басейн 

 

Развитие на системите за разделно събиране на битови отпадъци 
 

На териториите на Плевенска и Ловешка област в организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване са обхванати всички 233 населени места. Шестнадесет от общо деветнадесетте 

общини са със 100% обхват на сметосъбиране и сметоизвозване.  

Съгласно чл.33, ал.1 от ЗУО, десет от 19
-те

 общини на територията на РИОСВ Плевен имат 

задължения за изграждане системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, а шест от 

тях – за осигуряване на площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.  

Извършени са проверки в 15 общини във връзка с задълженията за изграждане на системи 

за разделно събиране на отпадъци от домакинствата и степента на развитие на системите за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и др.  

Общините изпълняват задълженията си относно разделното събиране на масово 

разпространените отпадъци от домакинствата чрез сключване на договори с организации по 

оползотворяване и/или лица, притежаващи необходимите разрешения. Дванадесет общини имат 

сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. За разделно 

събиране на други масово разпространени отпадъци (НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.), са 

сключени договори с организации по оползотворяване в 8 общини, а в 5 общини – договори с 

фирми, притежаващи необходимите разрешения. 



 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2015 г.                                                                  стр.  IІI. 1.  
 

6

Предприети са действия за осигуряване на площадки за разделно събрани отпадъци от 

домакинства, в т.ч.  едрогабаритни, опасни и др.: в 2 общини е осигурена площадка, общинска 

собственост, в 1 община е сключен договор с оператор на съществуваща площадка, в 2 общини 

е осигурен терен, за който текат административни процедури (ЗУТ, ЗОП, ЗУО), 1 община е в 

процес на договаряне с оператор на съществуваща площадка. 

 

Съществуващи депа за неопасни отпадъци 
От депата за неопасни отпадъци, заведени в регистъра на ИАОС, действащи през 2015г. 

на територията на РИОСВ – Плевен са 15 депа, от които 2 регионални и 13 общински. 

Последните се експлоатират на основание §4 от ПЗР на Наредба № 6/27.08.2013. С 

преустановена експлоатацията са четири общински депа – Кнежа, Ловеч, Летница, Угърчин. 

Във връзка с актуалното състояние на депата, експлоатацията им и спазването на нормативните 

изисквания, са извършени 25 бр. проверки на общински депа за битови отпадъци и дружествата 

– оператори, въз основа на договори с общините - собственици на депа. За МОСВ е изготвена 

подробна информация относно: извършената контролна дейност по изпълнение на заповедите 

за прекратяване експлоатацията на депа; регионалните депа в процес на изграждане; въведените 

в експлоатация регионални депа и проектна готовност за общинските депа, подлежащи на 

рекултивация.  

Проектите за крайна рекултивация на терените на закритите общински депа включват 

изпълнение на дейности за: техническа рекултивация на депото - етап I; биологична 

рекултивация на нарушения терен - етап II и отгледни мероприятия за ново засадената 

растителност на терена за 3-годишен период - етап III. 

През 2015г. приключиха дейностите от 3-ти етап на биологичната рекултивация на 

общинското депо в Угърчин съгласно одобрения проект, финансиран от ПУДООС.  

Завършено е изпълнението на етап техническа рекултивация от проектите за крайна 

рекултивация на общинските депа в Летница и в Кнежа. Завършените етапи са приети от 

междуведомствени комисии, назначени с кметски заповеди. Изпълнени са и първите етапи от 

биологичната рекултивация на депо Летница и депо Кнежа.  

 
Рекултивирано депо Кнежа 

       
Рекултивация депо Лентица 
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През отчетния период е извършван контрол и ежемесечна обработка на информацията по 

изпълнение задълженията на общините - собственици на депа да заплащат дължимите месечни 

отчисления, съгласно разпоредбите на чл.60 и чл.64 от ЗУО. На сайта на РИОСВ регулярно е 

публикувана тримесечната справка по чл.29 от Наредба № 7/19.12.2013г. за приведените 

месечни отчисления за депата в сметката на РИОСВ. Изготвена е справка за натрупаните от 

общините отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО в сметката на РИОСВ за периода 01.01.2011г. – 

30.06.2015г. и също е публикувана. 

 
Контрол за предотвратяване нерегламентирани замърсявания (локални 

сметища) с отпадъци  
Във връзка с контрола по чистотата на пътната мрежа, през 2015 г. са изпратени 

предписания до Областни пътни управления Плевен и Ловеч и кметовете на общини за 

организиране почистване на пътната мрежа. Извършени са 38 бр. планови проверки на участъци 

от републиканската и общинска пътна мрежа и 9 бр. извънредни проверки, в т.ч. последващ 

контрол по изпълнение на дадени конкретни предписания на място.  

На основание Заповед № РД-114/12.02.2015г. на МОСВ са изпратени предписания до 

кметовете на 19-те общини за предприемане мерки за недопускане замърсяване на речните 

легла. За периода до 1 юни е извършен контрол по изпълнение на предписанията – 30 бр. 

проверки по поречията на реките в 19-те общини. За констатирани нарушения на кметовете са 

съставени са 5 бр. АУАН по ЗУО. Дадени са 5 бр. допълнителни предписания за почистване на 

констатирани замърсявания на конкретни терени. За периода 1 юни – до края на отчетния 

период са извършени още 16 бр. проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания с 

отпадъци (локални сметища) в прилежащите територии на реките, съчетани с реализиране на 

планови проверки по пътната мрежа, както и последващ контрол по изпълнение на дадени 

конкретни предписания.  
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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).  

Регламентираните цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците 

съгласно законодателството се изчисляват като процент от количеството на образуваните 

биоотпадъци през базовата 2014 година. Прилагат се само за образувани от домакинствата или 

от други лица в рамките на общинската система за събиране на отпадъците. Националните цели 

се постигат на ниво региона за управление на отпадъците и са: 25 % до края на 2016 г., 50% до 

края на 2020 г. и 70 % до края на 2025г. По документи от докладване на Общините (през 2015 

г. за 2014 г.) по Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, е установено изпълнение 

на целите за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци от една община 

на територията на РИОСВ Плевен.  

 В шест общини на територията на РИОСВ Плевен е въведено фамилно компостиране, в 

три от тях компостерите са закупени с общински средства. Фамилно компостиране не се отчита 

при изпълнение на целите за разделно събиране на биотпадъци, но то е дейност по 

предотвратяване на отпадъците.  

През 2015 г. РИОСВ Плевен продължи да осъществява контролна и разяснителна дейност 

относно управление на биоразградими отпадъци и утайки от локални и градски пречиствателни 

станции. Издадени са 33 документа по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците за дейности 

по третиране (в т.ч. отказ) и транспортиране на биоотпадъци. Проверени са 89 обекта, в които се 

генерират и/или третират биоразградими отпадъци, градските пречиствателни станции за 

отпадъчни води (ГПСОВ) действащи и новоизградени (към Общини Кнежа и Ябланица), както и 

обекти с локални пречиствателни станции за отпадъчни води, генериращи и управляващи 

отпадъци от утайки от ПСОВ. ГПСОВ  и голяма част от работещите ЛПСОВ са с биологично 

стъпало.  Получените от дейността им отпадъци от утайки са богати на хранителни вещества 

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

на почвата, но могат да съдържат и тежки метали, остатъчни органични съединения и патогенни 

микроорганизми (вируси, бактерии и др.), което налага завишен контрол. ГПСОВ на територията 

на РИОСВ Плевен извършват ежегодни анализи на утайките по реда на Наредбата за реда и 

начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в 

земеделието. Съгласно резултатите от анализите, утайките са годни за оползотворяване в 

земеделието, но през 2015 г. няма данни за оползотворени утайки от пречистване на отпадъчни 

води. (няма търсене по данни на генераторите). Няма търсене на утайки от ПСОВ, поради все 

още високото им водно съдържание, често и не докрай протекли аеробни и анаеробни процеси. 

Алтернативи за оползотворяването на утайките след третиране са рекултивация, използването 

им като енергиен ресурс, органичен субстрат, влагане в строителен материал и др. С 

въвеждането на Наредбата за третиране на биоотпадъците, се дава възможност за използването 

им при производството на компост и ферментационен продукт. 

На територията на РИОСВ Плевен две фирми произвеждат компост за собствени нужди-

от собствени дървесни и зелени отпадъци и слама от селското стопанство. В резултат на процеса 

компостиране, се получава изключително полезен продукт, компост, осигуряващ органични 

вещества (хумус и глина) и хранителни вещества за растенията. За използване на компоста за 

собствени нужди, както и за правото за предоставянето му на друго лице е необходим анализ по 

заложени в Наредбата за третиране на биоотпадъците показатели. През 2015 г. ИАОС 

организира и проведе семинар за обмяна на опит по прилагане на законодателството на ЕС по 

управление на отпадъците, както и по пробовземане и анализ.  

Контрол по Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и прилагане на 

Националната стратегия за управление на биоотпадъците в България се осъществява чрез 



 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2015 г.                                                                  стр.  IІI. 1.  
 

9

проверка на общинските програми за управление на отпадъците. Във връзка с изискванията на 

наредбата, през 2015 г. една част от общините започнаха, а други и извършиха морфологичен 

анализ на състава и количествата на битовите отпадъци, образувани на територията на 

съответната община.  
 

3. Строителни отпадъци 
От 2014 г. се прилага чл.11 от ЗУО за изготвяне планове за управление на строителни 

отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, с която са регламентирани 

изисквания към задължените лица, свързани със строителството и разрушаването.   

Количествените цели за материално оползотворяване на строителни отпадъци, по видове, 

следва да се постигнат етапно в периода 2014г. до 2020 г.  

На територията на РИОСВ Плевен няма специализирани депа и стационарни инсталации 

за третиране на строителни отпадъци. За да се увеличи количеството оползотворени строителни 

отпадъци, е необходимо въвеждане алтернативи на депонирането им и изграждане инсталации 

и съоръжения за преработване /рециклиране/ на строителни отпадъци, с цел последващо 

оползотворяване.  

През 2015г., РИОСВ Плевен е издала едно решение за изменение и допълнение на 

регистрационен документ за третиране на строителни отпадъци на дружество, притежаващо 

мобилна трошачно-сортировъчна инсталация. Дейностите могат да бъдат извършвани на 

временни строителни площадки, собственост на възложителите на услугата, въз основа на 

писмен договор. 

 

4. Производствени  и опасни отпадъци  
Законодателството по управление на отпадъците в България се променя през последните 

години с цел да бъде приведено в съответствие с европейските изисквания. Това налага 

фирмите да развиват дейността си така, че да отговарят на по-високите цели и изисквания, 

които им се поставят, а от друга страна – обуславя нуждата от по-голяма прозрачност и по-

строг контрол върху дейностите с отпадъци. РИОСВ Плевен извършва контролна дейност по 

управление на отпадъците съгласно утвърден от Министъра на околна среда и водите годишен 

план, изготвен на база оценка на риска на обектите и изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и поднормативните актове по прилагането му. Извънпланови проверки се 

осъществяват във връзка с подадени жалби и сигнали, по искане на други институции, за 

осъществяване на последващ контрол и др. 

На контрол подлежат условията, при които се извършва съхраняването и третирането на 

отпадъците. В законодателството са формулирани и задължения за водене на отчетност по 

отпадъците, които целят да се осигури максимално пълна информация за пътя на отпадъците от 

генерирането до оползотворяването или обезвреждането им. Задълженията за подаване на 

информация към компетентните органи (РИОСВ, ИАОС) се отнасят за всички фирми, 

извършващи дейности с отпадъци, включително и фирмите, които в резултат от дейността си 

генерират опасни и/или производствени отпадъци. Отчетността изисква документиране на 

количествата и видовете отпадъци, както и дейностите, извършвани с тях.  

 

Контрол на обекти, генериращи и третиращи производствени и опасни отпадъци 
В съответствие с нормативните изисквания и извършената оценка на риска по 

управление на отпадъците, през 2015 г. е планирано извършването на 388 бр. проверки на 369 

бр. обекти. В края на 2015 г. е отчетено извършването на 591 бр. проверки, от които 472 бр. 

индивидуални проверки. Взето е участие и в 119 бр. комплексни проверки – 100 бр. по повече 

от един компонент или фактор на околната среда и 19 бр. - на обекти с издадени комплексни 

разрешителни. При проверките са дадени 296 бр. предписания за привеждане на дейностите по 

третиране на отпадъци в съответствие с екологичните изисквания, от който 206 бр. са дадени 

при индивидуални проверки, 84 бр. при комплексни проверки по повече от един компонент или 
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фактор на околната среда и 6 бр. при проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни. 

От тях 291 бр. са изпълнени, 1 бр. е с неизтекъл срок към края на 2015 г., за 4 бр. от дадените 

неизпълнени предписания са съставени АУАН. 

Общият брой извършени индивидуални и комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда са със 184 бр. повече от планираните за отчетния 

период - 388 бр. Основанията за извършване на извънредните проверки са дадени в следната 

графика: 

 

 
 

Най-голям дял спрямо общия брой извънредни проверки по управление на отпадъците 

през 2015г. имат проверките за осъществяване на последващ контрол  -34,42%. Проверките по 

искане на МОСВ и във връзка с подадени в инспекцията сигнали съставляват съответно 23 % и 

16%. В графа „Други“ най-голям дял се пада на проверките по подадени заявления за издаване 

или прекратяване на документи по чл.35 от ЗУО. 

В сравнение с  2014 г., през 2015 г. са извършени малко по-голям брой проверки -591 бр. 

спрямо 573 бр. – увеличено е участието в комплексни проверки по повече от един компонент 

или фактор на околната среда и на обекти с издадени комплексни разрешителни. 
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Отпадъци от черни и цветни метали 
В рамките на контрола по разрешителния режим са извършени проверки на всички 

площадки, вписани в разрешения за дейности с отпадъци от черни и цветни метали. С цел 

уеднаквяване на подхода към различните оператори, при проверките се попълвани чек листи, в 

които е отразявано съответствието на площадките, извършваните дейности с ОЧЦМ и водената 

отчетност с нормативните изисквания.  

През 2015 г. продължи стартиралия през 2014 г. в РИОСВ Плевен комплексния подход 

за контрол на площадките по чл.38, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. През отчетния 

период са планирани и извършени 12 бр. комплексни проверки с участието на експерти от 

направления „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ „Опазване на водите“ и 

„Опазване чистотата на атмосферния въздух“ на площадки, попадащи в обхвата на чл.38, ал.1 

от Закона за управление на отпадъците – площадки за дейности с отпадъци от черни и цветни 

метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба 

батерии и акумулатори, площадки за съхраняване и центрове за разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни средства. Проверките са осъществени при спазване на ротационен 

принцип спрямо 2014 г. с цел поетапен контрол върху всички площадки, за които се прилагат 

изискванията на чл.38, ал.1 от ЗУО.  

 

Контрол на търговци и брокери на отпадъци 
През 2015 г. е осъществен контрол на „Надин Комерс 456” ЕООД „Радмари груп” ЕООД 

и „Мери-Лу” ЕООД, вписани под номера съответно 56, 101 и 104 в Регистъра на търговците и 

брокери на отпадъци, поддържан от ИАОС. При проверките са изисквани и проверявани 

отчетните книги по приложение № 5 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри. Не са констатирани несъответствия. 

 
Контрол, свързан с изискванията на Регламент 1013/2006 относно превози на 
отпадъците по трансграничен превоз на отпадъци 
Във връзка с постъпило в РИОСВ Плевен уведомление от Митническо бюро Плевен е 

осъществен съвместен контрол от служители на МБ Плевен и експерти на РИОСВ Плевен 

върху трансграничен превоз на отпадъци – електронен скрап от „Майкромет“ ООД. При 

проверката е извършен визуален оглед на отпадъците и придружаващата ги документация.  

В рамките на контрола по спазване на условията от издадено комплексно разрешително 

на „Джи Еф Еф” АД е извършен контрол върху представените документи, касаещи 

трансграничен превоз на отпадъчна хартия. 

 

Разрешителен и регистрационен режим по управление на отпадъците 
Всички фирми, желаещи да извършват дейности по събиране, транспортиране и 

третиране на отпадъци, подлежат на издаване на разрешителен или регистрационен документ 

по реда на чл.35 от Закона за управление на отпадъците. Заявленията, които следва да се 

подадат пред компетентните органи, са различни в зависимост от дейностите, които ще се 

извършват. Образците на заявленията и изискуемите документи могат да се намерят на 

Интернет страницата на инспекцията. 

През 2015 г. са разгледани 28 бр. преписки, касаещи издаване на разрешения за дейности 

с отпадъци по реда на чл.67 от ЗУО. Издадени са 10 бр. нови разрешения и 9 бр. решения за 

изменение и допълнение на издадени разрешения. Изготвен е 1 бр. решение за отнемане на 

разрешение и 1 бр. за отмяната му след предоставяне на банкова гаранция. Прекратени са 7 бр. 

разрешения по молба на оператора.  

През годината са разгледани 64 бр. преписки, касаещи извършване на регистрация и 

издаване на регистрационни документи за дейности по третиране и транспортиране на 

отпадъци, включващи 35 бр. издадени нови регистрационни документи, 19 бр. за изменение и 
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допълнение, 4 бр. за прекратяване на издадени документи и 6 бр. за отказ за издаване.  

Документите са разгледани в нормативно определените срокове. 

Броят на издадените през 2015 г. година разрешения за дейности с отпадъци е 

съпоставим с издадените през 2014 г., броят на издадените регистрационни документи за 

третиране на отпадъци е нараснал, а за събиране и транспортиране на отпадъци намалял спрямо 

2014 г., което е отразено на следната графика: 

 

 
 

Съоръжения за третиране на отпадъци: 
На територията на РИОСВ Плевен, следните оператори притежават инсталации и 

съоръжения за третиране на производствени и опасни отпадъци в т.ч. и за предварително 

третиране преди депониране и/или оползотворяване: 

 

Инсталации за третиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло 

„Джи Еф Еф“ АД е оператор на Промишлена инсталация за производство на хартия. С 

комплексно разрешително № 430-Н1/2014г. на дружеството е разрешена дейност R3 

(рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като 

разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) 

на хартиени и картонени отпадъци в общо количество до 20 000 т/г. 

“СИС” ЕООД, (Разрешение № 08-ДО-300-00/2013г.), “Есмос” АД ( регистрационен  

документ № 08-РД-129-01/2015г.), “Унитрейд-БГ” ООД, (Разрешение № 08-ДО-298-00/2013г.),  

“АМ Пласт 2010” ЕООД ( регистрационен документ № 08-РД -230-00/2014г.) и др. имат 

издадени документи по Закона за управление на отпадъците за третиране на пластмасови 

отпадъци, в т.ч отпадъци от опаковки чрез процеси като мелене, пресоване, гранулиране и/или 

шприцване, бластване. “Eвроимпекс Варна” ЕООД, Плевен (регистрационен  документ № 08-

РД -174-02/2014г.) “Ванекс” ЕООД, (разрешение № 08-ДО-317-00/4.4.2013.)  “Глобъл 

Рециклинг” ООД (регистрационен  документ № 08-РД -237-01/2015г.) и др., извършват 

сортиране и балиране на отпадъци от опаковки. 

„Феникс Инверс“ ООД има изградена инсталация (цех) за ротационно леене на 

полиетилен (ниска плътност – високо налягане) с възможност за използване на регранулат и 

притежава пресоваща и балираща машина за хартиени и картонени отпадъци. 

“Рубин Трейдинг” АД е оператор на Инсталация за производство на амбалажно стъкло 

от стъклени отпадъци във ванни пещи, за което има издадено комплексно разрешително КР 

127-Н1/2010 г. 
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“КАМ” ООД е оператор на инсталация за получаване на алуминиев сулфат от алуминиев 

хидроокис, получен чрез извличане на алуминий от композитни опаковки. Притежава 

разрешение № 08-ДО-347- 01/2014г. 

 

Инсталации за третиране на излезли от употреба гуми 

“Златна Панега цимент” АД оползотворява производствени и опасни отпадъци  в т.ч 

излезли от употреба гуми чрез: изгарянето им като алтернативно гориво при температура, 

достигаща до 2000 
о
С в 2 бр. ротационни пещи с капацитет 1750 т/24 часа всяка.  “Златна 

Панега цимент” АД използва отпадъци и като добавки към клинкера и цимента, за което има 

издадено комплексно разрешително №76-Н0-И0-А2/2014г. Дружеството е оператор и на 

шредерна инсталация, в която се извършва предварително третиране на отпадъци за получаване 

на RDF-горива. 

“Енеркемикал” ЕООД има издадено разрешение № 08-ДО-307-01/03.9.2013г. за пиролиза 

на излезли от употреба гуми в инсталация “Пиротекс” с капацитет 1500 т/г. В резултат на 

пиролизния процес могат да се получават пиролизно масло, пиролизен газ, твърд остатък и 

метални отпадъци. Към момента инсталацията не е въведена в експлоатация. 

“Въбелгум” ЕООД извършва регенериране на излезли от употреба гуми в инсталация, 

включваща престъргваща машина, камера за сушене на гумата след автоматично нанасяне на 

адхезив; бандажна машина за полагане на протектор; разтягаща машина за полагане на 

вулканизационна риза и 2 бр. автоклава за вулканизация. Дружеството работи на ишлеме. 

Притежава регистрационен документ за третиране на отпадъци №н08-РД -272-00/2015г. 

 

Инсталации за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

“Полихим СС” ЕООД регенерира отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в 

Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, за което 

има издадено комплексно разрешително КР № 440-Н1/2015г. Оператор на инсталация за 

регенериране на отработени масла чрез вакуум дестилация с капацитет 9,6 т/24 часа, 3500 т/г. е 

и „Мотор ойл енд трейдинг” ООД. 

“Рафинерия Плама” АД, притежаващо комплексно разрешително КР № 21-Н0-И1-

А1/2011, е оператор на трифазна центрофуга с капацитет 9 т/24 часа за предварително 

третиране (обезводняване) на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

 

Леярни за черни и цветни метали 

Издадени разрешения по реда на Закона за управление на отпадъците за претопяване на 

отпадъци от черни метали имат: “Осъм” АД, решение №  08-ДО-333-01/17.12.2013 г. за 

претопяване на отпадъци от черни метали в 4 бр. индукционни пещи и “Метаком СЛЗ Инвест” 

АД, решение № 08-ДО-349-01/17.12.2014 – в електродъгови пещи-2 бр. и индукционни пещи - 

2бр. 

Издадени разрешения за претопяване на отпадъци от цветни метали имат следните 

дружества: “Алуком”АД, разрешение № 08-ДО-301-00/28.02.2013г. - за претопяване на 

алуминиеви отпадъци в 5 бр. индукционни пещи МТГ (3 основни, 2 резервни), с честота 1000 

Hz, капацитет 500 кг/ч и мощност 500 КW и последващо леене на детайли и “Феникс Инверс” 

ООД, оператор на Инсталация за производство на алуминиеви сплави на блокчета от 

алуминиеви отпадъци, включваща два броя пламъчно отражателни пещи (отворен тип) с 

капацитет 5 т/24 часа за двете пещи, за което има издадено комплексно разрешително КР 439-

Н0/2012.  

 

Инсталации за третиране на дървесни отпадъци и слънчогледова люспа 

Голям брой фирми на територията на РИОСВ Плевен извършват изгаряне на дървесни 

отпадъци и слънчогледова люспа с оползотворяване на енергията за производствени нужди и 

отопление - “Велде България” АД гр.Троян, “Хармония ТМ” АД гр.Тетевен, “Тоникс 96” ООД 

гр.Троян, “Гадевски” ООД гр. Троян; “Савел” ЕООД гр.Троян; “Грос Мебел” ЕООД гр. 
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Тръстеник, Кооперация “Обнова”с. Черни Осъм, “Уолтопия” ООД гр.Летница, “Мебеликс” 

ООД гр. Троян; “Атлант БГ” ЕООД гр.Троян, “Явор ДД” ЕООД гр.Тетевен, ЕТ “Елимекс – 

Иван Радевски”, “Тера арт 2001” ЕООД и др. (изгаряне на дървесни отпадъци) и “Растителни 

масла” ООД гр.Плевен; “Олива”АД гр.Кнежа; “Златен лъч” ООД гр. Долни Дъбник,“Олина 

2000” ООД гр. София, пл. гр. Тетевен и “Звезда” АД, Д. Митрополия (изгаряне на 

слънчогледова люспа). 

Брикетиране на дървесни и растителни отпадъци извършват “Плевен Булгартабак” АД, 

“Евро Трейд Кънсалтинг” ЕООД, “ХМ” ООД, “ИТА България” ЕООД и др.  

 

Инсталации за третиране на текстилни отпадъци 

Регенериране на текстилни отпадъци извършват “Ретекс” АД, ”( рег. док.№ 08-РД -209-

02/2015г.) “Витекс” АД”( рег. док.№ 08-РД -292-00/2015г.) и ЕТ “Дочо Ковачев” ( рег. док. № 

08-РД-258-01/2015г.). Най-общо процесите на регенериране включват нарязване, разчепкване, 

балиране. 

Инсталации за третиране на утайки 

ГПСОВ, ВиК “Стенето” Троян; ГПСОВ, ВиК Плевен ГПСОВ и ВиК Ловеч – извършват 

обезводняване и уплътняване на генерираните от дейността им утайки. 

“Глазура” ЕООД рециклира отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и 

строителни материали (след термично обработване) и утайки от пречистване на отпадъчни води 

от производство на глинени изделия чрез сортиране, смилане в топкова мелница с капацитет 2 

т/ден; смесване  на отпадъчния материал с естествени минерални суровини и изпичане на 

формованите керамични изделия в електро пещ.    

 

 Инсталации за третиране на биоотпадъци 

 “Оранжерии Гимел II” EOOД, произвежда  компост за собствени нужди чрез 

компостиране в купове, по закрит способ.  

В две населени места на територията на РИОСВ Плевен се работи по програми за 

домашно компостиране, финансирани от ПУДООС: 

- гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч - Раздадени са 200 броя биокомпостера.  

- с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч - Раздадени са 193 броя биокомпостера. 

От 2013 г. е въведено фамилно компостиране и в общините Ловеч, Левски и Долни 

Дъбник, като компостерите са закупени с общински средства. Произведеният компост се 

оползотворява за собствени нужди. 

 

Инсталации за обезвреждане на болнични отпадъци 

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД притежава разрешение № 08-ДО-367-00/10.12.2015 

за обезвреждане на опасни болнични отпадъци (без кръв и кръвни съставки). Обезвреждането 

включва шредиране на болничните отпадъци и последващото им автоклавиране. 
 

Негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита 

И през 2015 г. специално внимание е отделено на местата (складове, контейнери Б-Б куб 

и централизирани складове) за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за 

растителна защита (негодни ПРЗ) на територията на област Плевен и Ловеч. По смисъла на 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) негодните ПРЗ са отпадъци, във връзка с което 

притежателите им ги управляват (съхраняват и предават за последващо третиране) съгласно 

изискванията на ЗУО и под законовата нормативна уредба по прилагането му. Одобрен е проект 

на МОСВ за “Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други 

препарати за растителна защита” по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.  

През 2015 г. контейнерите Б-Б куб и централизираните складове за негодни ПРЗ на 

територията на РИОСВ Плевен са проверени във връзка с мониторинг III ниво – локални 

почвени замърсявания. Същите са общинска собственост.  Другите складове са собственост на 

държавни предприятия, общинска, кооперативна, частна (на физически лица и фирми), но има и 
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такива с неизяснена собственост, което създава сериозни затруднения на експертите при 

даването на предписания за привеждането им в съответствие и налагането на принудителни и 

административно наказателни мерки.  

Продължи работата на комисия по Заповед на Областен управител (ОУ) на Област Ловеч 

и Постановление на Окръжна прокуратура (ОП) - Ловеч за проверка състоянието на складовете 

за негодни ПРЗ на територията на област Ловеч. Основната задача на комисията бе да установи 

състоянието, собствеността и да се набележат мерки за действие за складовете в лошо 

състояние. След изготвяне на доклада от проверката се проведе работна среща, на която 

участваха компетентни органи по определяне на собствеността. За изясняване собствеността на 

складовете е търсено съдействието на ОП-Ловеч, кметът на община Ловеч е изпратил писмо до 

министъра на MЗХ.  

Предписанията, от страна на РИОСВ Плевен, във връзка с доклада са дадени с писма до 

кметовете на общините, до установени и предполагаеми собственици на складове (посочени от 

присъствалите на проверките кметове на населените места). В резултат на това са намерени и са 

предоставени нови документи (протоколи на комисии, на ликвидационни съвети по Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), уточняващи собственост на складове. 

Във връзка с дадените предписания е извършен ремонт на осем склада за негодни ПРЗ, 

частичен ремонт (ограничен достъп до негодните ПРЗ) на два склада, подновени са знаци за 

опасност на осемнадесет склада, извършен е ремонт на покривната конструкция на пет склада, 

почистена е растителността, включително дървесна, предпоставка в някои случаи за рушене на 

складовете, възстановени са огради, получени са оферти за предаване на отпадъците от ПРЗ за 

обезвреждане, извършена е класификация на отпадъци от негодни ПРЗ за три склада. 

Изпълнението на предписанията се проверява и с последващ контрол на място. 

Извършен е ремонт, от община Долна Митрополия на склад за негодни ПРЗ в с. 

Божурица, чийто собственик е заличен търговец по Търговския регистър и по данни на 

Общината предстои вписването му в регистъра на установените безстопанствени имоти. 

При проверка от комисия, по заповед на кмета на община Плевен на склада за негодни 

ПРЗ в с. Коиловци е установено, че сградата е негодна за използване като склад. С писмо от 

директора на РИОСВ Плевен са дадени указания на собственика на сградата за предприемане 

на законосъобразни мерки за предаване на отпадъците от негодни ПРЗ за последващо третиране 

и саниране на сградата. Отпадъците са предадени по договор на лице, притежаващо документи 

за дейности с отпадъци от ПРЗ.  

През 2015 г. за последващо третиране са предадени отпадъците от негодни ПРЗ, от 

склада в гр. Троян, собственост на Експерименталната база към Института по планинско 

животновъдство и земеделие към ССА и сградата е санирана, както и по-голямата част от тези  

в с. Голяма Брестница, община Ябланица (складът е новооткрит, не е вписан в регистъра на 

ИАОС и  не е включен в програмата). 

В РИОСВ Плевен се поддържа актуална база данни за състоянието на складовете, 

включително централизирани и контейнери тип Б-Б куб, собствеността им, извършена 

класификация на отпадъци от ПРЗ, документи за извършени дейности с отпадъци от ПРЗ, 

включително ремонт на складове и огради, охрана и контрол, извършени проверки-планови и от 

комисии. Поддържа се и информация за водената кореспонденция с институции - доклади, 

справки, изпращане на информация за решаване по компетентност, писма във връзка с 

уточняване на собствеността, заповеди, постановления на Прокуратура, сигнали и други. 

 

Класификация на отпадъци, отчетни книги по управление на отпадъците и 

идентификационни документи за транспорт на опасни отпадъци 

В изпълнение изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, 100 

притежатели са извършили класификация на генерираните от дейността им отпадъци. Заверени 

са 290 бр. работни листа. По реда на чл.21 от Наредба № 2 е прекратена класификацията на 76 

бр. отпадъци, генерирани от дейността на 5 бр. оператори. 
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Към 31.12.2015 г. са постъпили и проверени 3488 бр. идентификационни документи за 

транспорт на опасни отпадъци. С цел по-ефективно проследяване движението на отпадъците, 

информацията от идентификационни документи е въведена в Excel формат. Заверени са 307 бр. 

отчетни книги.  

 

5. Болнични отпадъци: 
При оказване на медицинска помощ в здравните заведения се генерират две категории 

медицински отпадъци: 

Неопасани болнични отпадъци 

По-голямата част от формираните отпадъци нямат характеристика на опасни, като 

такива са хартиените и пластмасови опаковки от хранителни продукти, хранителни отпадъци от 

кухненските блокове, ампули от лекарства, лабораторна стъклария и използвани хирургически 

инструменти след хирургическа дезинфекция – всички те се приравняват към битовите 

отпадъци и се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци. 

Опасни болнични отпадъци 

Опасните отпадъци се събират на отделно място в болничното заведение, като в 

последствие се транспортират за обезвреждане. Съдържането на инфекциозни елементи в тези 

отпадъци и разнородният им характер налага прецизното контролиране на обработката и 

обезвреждането им. 

На територията на РИОСВ Плевен се осъществява третиране на болнични отпадъци в 

автоклавна инсталация в “УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД. Обезвреждането на болничните 

отпадъци става чрез автоклавиране, процес основаващ се на стерилизация с наситена пара при 

висока температура и налягане. 

В лечебните и здравните заведения е въведена система за разделно събиране на 

отпадъците от медицинската дейност. Води се  отчетност на генерираните и предадени за 

обезвреждане отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри (Наредба №1/2014г.). Предаването им за последващо третиране се извършва по 

договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците. 

При извършените през годината проверки не са констатирани нарушения на изискванията 

за третиране на болнични отпадъци. 

 
6. Масово разпространени отпадъци 

Масово разпространени отпадъци са отпадъците от опаковки и полимерни торбички, 

негодните за употреба батерии и акумулатори, излязлото от употреба електрическо и 

електронно оборудване, излезлите от употреба моторни превозни средства, отработените масла 

и отпадъчни нефтопродукти и излезлите от употреба гуми.  

Засиленото потребление на стоки и услуги през последните години изисква 

предприемане на адекватни мерки от институциите и обществото с цел опазване здравето на 

хората и околната среда от негативното въздействие на масово разпространените отпадъци. 

Отпадъци от опаковки 
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От всички масово разпространени отпадъци, най-видимо е нарастването на количеството 

на образуваните отпадъци от пластмасови опаковки. Изграждането и функционирането на 

системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки, увеличаване дела на рециклирането 

и енергийното им оползотворяване спрямо депонирането им и активното участие на 

обществото в предотвратяване на нерегламентираното им изхвърляне, би ограничило тяхното 

негативно въздействие. 

Отпадъците от полимерни торбички също се третират като масово разпространени 

отпадъци. Съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова 

такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, 

продуктовата такса се заплаща за брой полимерна торбичка от лицата, които ги пускат на 

пазара, с което се цели потреблението на пластмасови опаковки да намалява и да се стимулира 

многократната употреба на други разновидности – текстилни, биоразградими и др. Ако не се 

предприемат мерки се очаква, че потреблението на найлонови торбички ще продължи да 

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

внос на полимерни торбички, лицата, които пускат на пазара полимерни торбички имат 

задължение да докладват в Изпълнителната агенция по околна среда количествата, пуснати от 

тях на пазара.  

През 2015г. са извършени 109 броя проверки на лица, пускащи на пазара опаковани 

стоки, в т.ч 4 бр. проверки на търговски обекти във връзка с разделното събиране на отпадъците 

от опаковки и предаването им на лица, които имат разрешение за дейности с отпадъци. 

Извършени са проверки за наличие на изградена депозитна или друг вид система за 

многократна употреба на опаковки и изпълнение задължението на търговците да приемат 

обратно от крайните потребители, без заплащане използваните опаковки. Извършени са и 12 

броя извънредни проверки, във връзка с чл.1 и член 1а от НРРЗПТ за пуснати на пазара 

полимерни торбички и изпълнение на задълженията им по чл. 14 от ЗУО. Дадени са 

предписания за изготвяне на документи и заплащане на дължимите продуктови такси, за 

представяне декларации за съответствие на продукт и ползване на опаковки от проверените  

дружества. 

От осъществения контрол може да се направи извода, че все по-голям брой големи 

търговски вериги, хотели и предприятия събират разделно отпадъците от опаковки и не 

допускат смесването им с други отпадъци. Едноличните търговци или юридически лица, които 

извършват продажба на полимерни торбички ограничават употребата на полимерни торбички с 

дебелина, по-малка от 25 микрона. 

 

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 
С цел предотвратяване отрицателното въздействие на негодните за употреба батерии и 

акумулатори, чрез нормативни актове е въведено намаляване съдържанието на тежки метали в 

тях. Друга предвидена в законодателството мярка е създаването на системи за разделно 

събиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на негодните за употреба 

батерии и акумулатори с оглед ограничаване на обезвреждането и повишаване на дела на 

рециклираните и оползотворени отпадъци. Информирането на крайните потребители за ролята 

им в разделното събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и за наличните схеми 

за разделно събиране е също сред регламентираните дейности. 

В изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за 

батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, през 2015 г. 

експертите от РИОСВ Плевен са извършили проверки на 47 бр. генератори на НУБА и 2 бр. на 

търговски обекти относно упражняване на контрол по спазване на чл.140 от ЗУО, касаеш 

приемане без заплащане от страна на крайните потребители на негодни за употреба портативни 

и/или автомобилни батерии и акумулатори от същия вид в рамките на работното време на 

обекта.  

При проверките е установено, че в търговските обекти са поставени съдове за обратно 

приемане на отпадъците. Негодните за употреба батерии не се смесват с общия поток от битови 
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отпадъци. Представени са договори с организации по оползотворяване на отпадъци от батерии 

и приемо-предавателни протоколи за предадени негодни за употреба батерии. 

Извършени са проверки и на всички лица с издаден документ по чл.35 от ЗУО за 

дейности по третиране на НУБА. При проверките е изисквано осигуряване на екологосъобразно 

съхраняване на негодните за употреба батерии и акумулатори, водене на отчетност и 

предоставяне на договори за предаването им на фирми с документ по чл.35 от ЗУО.  

 
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 
Устойчиво управление на ИУЕЕО може да се постигне чрез намаляване на количеството 

генериран отпадък, включващо повторната употреба, рециклиране и ограничаване на 

обезвреждането на ИУЕЕО с битовите отпадъци. За тази цел трябва да има добро 

взаимодействие и сътрудничество между всички оператори, които участват в жизнения цикъл 

на електрическото и електронното оборудване - производители, дистрибутори, потребители и 

институции.  

През докладвания период, във връзка с прилагане на Наредбата за излязлото от употреба 

електрическо и електронно оборудване, са извършени 4 броя проверки на място на лица, 

производители и вносители на електрическо и електронно оборудване. Дадени са предписания 

за заплащане на лицензионни възнаграждения и предоставяне на необходимата документация 

на една от проверяваните фирми, които са изпълнени.  

В рамките на 2015г. са проверени 51 бр. площадки, вписани в 27 бр. издадени 

разрешения за извършване на дейности по третиране на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване. При проверките е изисквано осигуряване на екологосъобразно 

съхраняване и предварително третиране на ИУЕЕО, водене на отчетност и предоставяне на 

договори за предаването им на фирми с документ по чл.35 от ЗУО. 

 
Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 
Основна задача на РИОСВ Плевен по отношение предотвратяване вредното въздействие 

на ИУМПС, е да стимулира процеса по осигуряване пригодността на отпадъците от МПС за 

последващото им повторно използване или рециклиране/ оползотворяване, чрез засилен 

контрол върху площадки за съхраняване и центрове за разкомплектоване на ИУМПС, 

отговарящи на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

На територията на РИОСВ Плевен, 38 юридически лица имат издадени разрешения за 

извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства на 54 площадки – 43 

бр. като центрове за разкомплектоване и площадки за съхраняване и 11 бр. само като площадки 

за съхраняване.  

Във връзка с изискванията на чл.72, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, те са 

проверени в рамките на контрола по разрешителния режим, в т. ч. 9 бр. проверки в рамките на 

комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда с участието 

на експерти от направление „Опазване на водите“. Установено е, че основно се извършват 

дейности по разкомплектоване до части втора употреба, а не пълно разкомплектоване на 

приетите ИУМПС.  

През отчетния период са правени и проверки за наличие на площадки, на които се 

извършват дейности с ИУМПС без документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 

За констатирани нарушения – установени нерегламентирани площадки за дейности с ИУМПС 

върху частни и общински терени без документ по чл.35 от ЗУО и извършване на дейности с 

ИУМПС на площадки, неотговарящи на минималните технически изискванията за 

осъществяване на дейността, са съставени 14 бр. АУАН, от които 11 бр. на физически и 3 бр. на 

юридически лица, издадени са 11 бр. наказателни постановления, 1 бр. АУАН не е връчен 

поради невъзможност да бъде открит нарушителя. 

С цел осъществяване на ефективен контрол е поискано съдействие от Окръжна 

прокуратура Плевен, ОД на МВР-Плевен и Община Плевен за създаване на ред, по който 

нерегламентирано третираните ИУМПС да се изземват и да се предават на лица с документ по 
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чл.35 от ЗУО за извършване на такава дейност, организацията по който ще продължи и през 

2016 г. 

Извършена е и проверка на “Литекс Моторс” АД в качеството му на производител на 

автомобили за вътрешен пазар. По отношение изпълнение на изискванията на Наредбата за 

излезлите от употреба моторни превозни средства, дружеството изпълнява задълженията си 

чрез членство в организация по оползотворяване, като изготвя всички изискуеми документи по 

наредбата. 

 
Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 
Отработени масла са всички смазочни или индустриални масла на минерална или 

синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение. Отработените 

масла се разлагат биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се 

отрази пагубно на природните екосистеми, защото те възпрепятстват достъпа на кислород до 

водата и почвата. При изгарянето им се отделят силно токсични вещества, които замърсяват 

въздуха.  

На територията на РИОСВ–Плевен е изградена система за събиране на отработени 

масла, която включва както предаването им директно на организации по оползотворяване, така 

и на площадки на събирачи на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти.  

През 2015 г.са извършени 28 бр. проверки на лица, събиращи и третиращи отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти, в т.ч лица, извършващи автосервизна дейност, центрове за 

разкомплектоване на ИУМПС, лица, притежаващи документ по чл.35, ал.5 от ЗУО за 

транспортиране на отпадъци и др. В рамките на плановия контрол са проверени и генератори на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. При проверките е изисквано осигуряване на 

екологосъобразно съхраняване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, водене на 

отчетност и предоставяне на договори за предаването им на фирми с разрешителен документ по 

чл.35 от ЗУО.  

 
Излезли от употреба гуми (ИУГ) 
Въпреки разбирането, че излезлите от употреба гуми не са опасен отпадък, през 

последните години те се превърнаха в голям проблем за много развити страни, което обуславя 

необходимостта от оползотворяване на тези ценни суровини чрез промишлено осъществими, 

ефективни и екологично чисти методи. Употребените гуми са ценен ресурс с голям потенциал, 

те не са опасни и вредни, когато се преработват, превозват и съхраняват правилно. ИУГ могат 

да се рециклират на 100%. Химическите и физическите им свойства ги превръщат в ценни 

суровини. Те се състоят основно от каучук (43-48%), сажди (21-22%), метал (15-27%), текстил 

(5%).  

С Наредба за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми се цели 

предотвратяването и ограничаването на замърсяването на околната среда от излезлите от 

употреба гуми. Нормативният акт определя изискванията за събирането, транспортирането, 

съхраняването, оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми. С 

наредбата се въвежда изискването за функциониране на екологосъобразна система за 

управление и контрол на дейностите по тяхното събиране, транспортиране, съхраняване, 

оползотворяване. 

През 2015 г. са извършени 9 бр. проверки на място на автосервизи, в които се извършват 

продажба и смяна на гуми. Проверени са възможностите за приемане на излезлите от употреба 

гуми от крайните потребители, воденето на отчетност по реда на Наредба № 1 за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри, наличието на договори за предаване на ИУГ. В рамките на 

плановия контрол по чл.72, ал.2 от ЗУО са проверени и всички лица с издадени документи за 

третиране на излезли от употреба гуми. 
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През 2015 г. е осъществен контрол и на фирма, извършваща студено регенериране на 

излезли от употреба гуми по утвърдена технология, работеща на ишлеме и фирма, с издадено 

разрешение за извършване на пиролиза на излезли от употреба гуми, която до момента не е 

въведена в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията. 

 

Продуктови такси 
Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци цели 

създаването и обезпечаването на система, осигуряваща екологосъобразното третиране на 

масово разпространени отпадъци. Продуктовите такси се изчисляват на база тегло и брой 

единици, което дава възможност за едно по-добро проследяване и мониторинг.  
От извършените през 2015 г. проверки на задължените лица по чл. 14 и чл.59 от Закона 

за управление на отпадъците е констатирано, че в изпълнение изискванията на Наредбата за 

опаковките и отпадъците от опаковки, през 2015г. се е увеличил броят на лицата, които са 

привели дейността си съгласно изискванията на ЗУО. По-голямата част от фирмите изпълняват 

задълженията си по наредбите, регулиращи управлението на масово разпространените 

отпадъци чрез участие в колективни системи, сключвайки договори с организации по 

оползотворяване и съответно е намалял броят на тези, които заплащат продуктова такса в 

ПУДООС. През 2015 г., при извършване на проверки на лица, пускащи на пазара опаковани 

стоки и полимерни торбички е осъществен  контрол  и на документация по Наредбата за 

определяне на реда и размера на заплащане на продуктова такса – вътрешно-фирмени 

спецификации и месечни справки-декларации, справки по приложения в специализираните 

наредби, проверени са фактури и платежни нареждания и съответствието им с първични 

счетоводни документи и отчети.  

По отношение на пуснатите през 2015г. на пазара батерии, са извършени  проверки на  

следните юридически лица: “Батерия” АД - за пуснати на пазара батерии,  на „Крес електрик 

България” ООД, „Спарки Елтос” АД и ЕТ „Диди 94 – Диан Димитров като вносители на 

батерии и акумулатори. Заплатени са лицензионни възнаграждения за батерии за периода 01 – 

10.2015г. в размер на 4304.39 лв. в 2 бр. организации по оползотворяване. За констатирано 

неизпълнено предписание за представяне на документи, доказващи начислени и платени 

продуктови такси за батерии е съставен 1 бр. АУАН, наказателното постановление е влязло в 

сила. 

Във връзка с пуснато на пазара ЕЕО са извършени 3 броя проверки на място на лица, 

вносители и производители на ЕЕО и е установено, че са внесени лицензионни възнаграждения 

в размер на 9555,15 лв. в организация по оползотворяване за 2015г.  

На територията на РИОСВ – Плевен работят 2 дружества, пускащи на  вътрешен пазар 

свежи масла. Дружествата членуват в организации по оползотворяване на отработени масла. 

През 2015г. при извършените проверки от страна на РИОСВ –Плевен за първо тримесечие на 

2015г., се установиха начислени и платени лицензионни възнаграждения в размер на 13375.58 

лв. 

След извършени проверки на „Фулда България“ ООД, филиал Плевен и „Агрина 

България” ООД се констатира, че дружествата са заплатили лицензионни възнаграждения за 

пуснатите на пазара гуми в 2 организации по оползотворяване. 

Предприети са съвместни действия с ГКПП Сомовит - Никопол по документиране вноса 

на гуми, с цел осъществяване събираемост на продуктови такси. 

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

Основните проблеми, касаещи управлението на отпадъците на територията на РИОСВ 

Плевен могат да се обобщят в следните групи: 

• формиране на замърсявания с битови и строителни отпадъци на неразрешени за 

целта места; 
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• наличие на площадки за дейности с ИУМПС без документ по чл.35 от Закона за 

управление на отпадъци върху общински терени и частни имоти; 

• наличие на складове за съхранение на негодни препарати за растителна защита.  

РИОСВ Плевен работи за ефективно решаване на всички проблеми, касаещи управлението 

на отпадъците чрез провеждането на планов и извънпланов контрол, съвместни проверки с 

представители на други институции при необходимост и своевременна и бърза реакция по 

всички постъпили жалби и сигнали. 


