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Комплексни разрешителни (КР)
СЕВЕЗО (обекти с висок и с нисък рисков потенциал)
Химикали
- Регламент ЕО №1907/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета за
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І. Отчет за контролната дейност
1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2013 г. - слаби и силни
страни, изводи (Таблица 1. Контролна дейност за 2013 г. - обобщена)
Планът на РИОСВ Плевен за 2013 г. е съставен на база “Регистър на всички обекти,
подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ”, като са взети предвид изискванията на
екологичното законодателство, приоритетите за контрол за отчетната година по компоненти и
фактори на околната среда и наличието на нарушения, жалби и сигнали за съответните обекти.
За 2013 г. е отчетено 100 % изпълнение на плана, като са направени и значителен брой
извънредни проверки. Обобщена информация е дадена в таблица 1.
Таблица 1. Контролна дейност за 2013 г. – обобщена
Общ брой
обекти,
подлежащи
на контрол
и проверки
от РИОСВ,
включени в
регистъра
на обектите

Брой
планирани
обекти за
контрол през
2013 г.,
включени в
таблица 2
“Списък на
планираните
обекти за
контрол”

1399

723

Брой проверени обекти през
2013г.
Планирани с
плана за КД в
таблица 2
“Списък на
планираните
обекти за
контрол”

Извън плана
(невключени
в Таблица 2
“Списък на
планираните
обекти за
контрол”)

% на изпълнение на
плана за контролна
дейност за 2013 г.
(планирани/проверени
обекти)

общ брой
извършени
проверки
(отчетените
с месечните
отчети)

Брой
експерти,
извършили
проверките

723

453

100

1375

24

Силните страни на контролната дейност през 2013 г. могат да се обобщят, както следва:
- Създадена е много добра организация при осъществяване на комплексни проверки;
- Поддържат се електронни досиета на обектите, подлежащи на комплексни проверки с
включени всички входящи и изходящи документи за обекта;
- Актуализиран е електронния регистър “Контрол на предписанията”, като са включени
допълнителни опции за контрол на различни нива;
- Актуализирани са действащите и са внедрени нови процедури относно превантивната и
контролна дейност на инспекцията;
- Проведени са обучения на служителите в РИОСВ - Плевен по отношение осъществяването
на контролната дейност на територията на инспекцията, съставянето и предявяването на
актове за установяване на административни нарушения, съответно съставяне и предявяване
на констативни протоколи по чл.69а , т.3 от ЗООС, като в това число са обсъдени подробно
следните процедурни действия:
• установяване на самоличността на нарушителя и неговата вина при извършване на
нарушението;
• по-често срещаните грешки при съставяне на актовете и предприемането на съответните
мерки за тяхното отстраняване;
• възможностите за предявяване на актовете при спазване на целите на закона;
• проблемите при откриване на нарушителя след установяване на нарушение и др.;
- Има добра координация между общините и РИОСВ при необходимост от извършване на
съвместни проверки по сигнали или жалби;
- Съществува добра координация между РИОСВ – Плевен и ОД “Земеделие” – Плевен и
Ловеч, като по този начин превантивно са обхванати обектите, за които се е налагало
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен

4

Отчет за дейността на РИОСВ – Плевен през 2013 г.

-

-

-

-

-

промяна предназначението на земеделски земи и за които има издадени решения за
преценяване необходимостта от ОВОС или решения по ОВОС;
През 2013 г. в резултат на изпратени писма от РИОСВ – Плевен 12 броя ново
идентифицирани притежатели на отпадъци от ПРЗ са извършили класификация, отпадъците
от 9 склада с негодни ПРЗ са предадени по договор за последващо третиране на “БалБок
Инженеринг”АД, София и “Сириус Стар БГ” ЕООД, Русе и са предприети мерки (ремонт
или обезопасяване, маркировка и контрол) за 25 склада;
Подобрена е съвместната дейност между експертите от РИОСВ Плевен и структурите на
МВР при осъществяване на контрол на обекти, извършващи търговска дейност с отпадъци
от черни и цветни метали;
Повишена е активността и екологичната отговорност на операторите;
Вследствие на проведения превантивен и текущ контрол производителите, вносителите и
потребителите по веригата на химикали изпълняват ангажиментите по Регламент REACH.
Бизнесът осъзнава, че изпълнението на изискванията на Регламент REACH дава възможност
за свободното движение на вещества, самостоятелно, в смеси и в изделия, като
същевременно се повишава конкурентоспособността и иновацията;
Чрез въведени системи за управление на околната среда дружествата предприемат
превантивни мерки за недопускане на замърсяване на компонентите на околната среда и
опазване на човешкото здраве при производството и употребата на химичните вещества и
смеси;
Качествена промяна при организацията и начина на съхранение на опасни химични
вещества и смеси, вследствие изискванията на наредбата за съхранение на опасни химични
вещества и смеси;
Вследствие на осъществения контрол на обектите с висок и нисък рисков потенциал,
попадащи в обхвата на Глава седма, раздел І на ЗООС, се установи, че операторите са
въвели ефективна система за управление на мерките за безопасност. Постигнато е
превантивно ограничаване на възможностите за възникване на аварии с опасни химични
вещества и предотвратяване на големи аварии;
Добра координация между контролните органи и създаден механизъм за извършване на
съвместни проверки на обектите с висок и нисък рисков потенциал.
Засилена е ролята на превантивен контрол по фактор “шум” чрез поставяне на адекватни
условия за запазване качеството на акустичната среда в рамките на процедурите по ОВОС,
ЕО и издаване на КР;
През отчетният период е подобрена съвместната работа с експертите от РЛ към ИАОС
гр.Плевен, ангажирани с измерванията на замърсители на компоненти и фактори на
околната среда.

Установени слаби страни през отчетния период са:
- Затруднения при изпълнение на плана за контролната дейност поради нареждане от други
институции (МВР, Прокуратура) за извършване на извънредни проверки в края на годината;
- При осъществяване на контролната дейност по Натура 2000, проблем представлява
отсъствието на изрично задължение по закон, преди реализирането/одобряването на
инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, да има завършена процедура по
оценка за съвместимостта;
- Неяснота относно собствеността на пещерите, обявени за природна забележителност по
Закона за защитените територии;
- Липса на периодично представяне на информация от общините относно нови промишлени
обекти, въведени в експлоатация с издадени от общините разрешителни за ползване по ЗУГ;
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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Липса на нормативно предвидена възможност за административен контрол от страна на
РИОСВ върху изпълнението на мерките в Общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ за
намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за КАВ;
Практическа невъзможност за активен контрол върху нивата на трансграничното
замърсяване на Никопол с амоняк от страна на източника в гр. Турну Магуреле, Румъния;
Ограничена нормативно възможност за възлагане на СПИ на показателите за шум в
околната среда от дейността на промишлени източници без комплексни разрешителни.
Липсва регламент за задължително ползване на канализация с ПСОВ от населението, което
е проблем за нормалната работа на съоръженията в малките населени места;
Трудности при сключване на договор между община и ВиК оператор за експлоатация на
ПСОВ в малки населени места;
Проблеми в населени места без изградена канализация, относно заустване на битовите
отпадъчни води във водоплътни изгребни ями, съгласно изискванията на ЗУТ;
Поради некоректно отразяване на водни обекти върху КВС и КК, произтичат проблеми при
отразяването на защитени територии върху тези карти (напр. водопади се намират в
поземлени имоти с начин на трайно ползване “ливада”);
Отсъствие на ред за изземване на екземпляри от видове, включени в ЗБР и ЗЗЖ, които са
обект на нарушение в случай, че не се съставя АУАН при проверката (поради отсъствие на
нарушителя);
Отсъствие на ред за изземване на екземпляри от видове, включени в ЗБР и ЗЗЖ, които са
обект на нарушение, в случай че екземплярите са оставени на отговорно пазене при
нарушителя и след влизане в сила на наказателното постановление е издадено разпореждане
за предоставянето им в музей, зоопарк и др.;
Липса на нормативна забрана за осъществяване на търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали под формата на заложни къщи;
Липсата на документи за доказване собствеността на складовете за негодни и излезли от
употреба ПРЗ, обявяване в ликвидация, в несъстоятелност, както и заличаване на лица,
собственици на складове за негодни и излезли от употреба ПРЗ затруднява даването на
предписания за екологосъобразно съхранение на негодни ПРЗ, с цел недопускане
замърсяване на компонентите на околната среда;
Проблем, с който се сблъсква РИОСВ при осъществяването на контролната дейност по
компонент почви е, че при някои от регистрираните животновъдни обекти от Министерство
на земеделието и храните (МЗХ) не са спазени изискванията към ЖО за наличие на места за
временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета на животновъдния
обект съгласно Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания. От
там произтича и проблема с опазването на почвите от замърсяване с пресен торов отпад. В
компетенции на МЗХ е и контрола на ЖО, които се намират в нитратно уязвими зони, за
които е задължително прилагането на правилата за добра земеделска практика (Нитратната
директива), които ако се спазват, няма да има и замърсяване на почви с пресен торов отпад;
Друг проблем по компонент почви е, че след като сме уведомили Областните дирекции по
безопасност на храните (ОДБХ) към МЗХ, че торовият отпад се съхранява неправилно
поради липса на съоръжение /торохранилище/, ОДБХ им дават предписания за изграждане
на такива с дълги срокове, което също е предпоставка за замърсяване на почви с пресен
торов отпад;
Считаме, че би трябвало да се заостри вниманието на МЗХ при регистриране на ЖО да се
изисква наличие на място за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с
капацитета на животновъдния обект съгласно техните компетенции и нормативни
документи, за да се предотврати замърсяването на почви с пресен торов отпад.
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-

-

Съгласно Закона за почвите компетенции относно забраната за изоставяне и
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвена повърхност, включително на
селскостопански отпадъци, извън обхвата на Закона за управление на отпадъците, какъвто е
и торовия отпад, имат кметовете на общините. Те също следва да се ангажират с проблема
с нерегламентирано изхвърляне на торов отпад, за да има трайно решение на проблема;
Необходимо е унифициране на методите за извършване на проверки на предприятията,
попадащи в обхвата на глава I, раздел 7 на ЗООС;
Необходимо е обучение на компетентните органи (РИОСВ, ОУ ПБЗН, ИТ, представители на
общините) за оценка на документацията на операторите на предприятията, попадащи в
обхвата на глава I, раздел 7 на ЗООС;
Операторите срещат затруднение при обмена и търсенето на данни за наличие на УОЗ
вещества в състава на продуктите;
Да се осигури по-лесен достъп на работниците до информация;
Законодателството по екологични щети не се прилага за дейностите по съхранение на
негодните ПРЗ. Налице са проблеми със собствеността, с начина на съхранение и с
правомощия на органите, в резултат на което може до настъпи непосредствена заплаха за
възникване на екологични щети.

С оглед на изпълнението на поставените задачи за предходната година независимо от
затрудненията, може да се даде добра оценка за изпълнението на плана и ефективното
прилагане на екологичното законодателството по компонентите и факторите на околна среда.
1.1. Анализ на планираната контролна дейност – изпълнение, причини за
неизпълнение, вкл. сравнение спрямо 2012 г. (Таблица 2. Изпълнение на плана за
контролна дейност за 2013 г. по компоненти и фактори на околната среда)
В плана за контролна дейност на РИОСВ – Плевен през 2013 г. е заложено извършването
на планови проверки на 725 обекта за осъществяване на превантивен, текущ и последващ
контрол по опазване на компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат.
Във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 от Инструкция за организацията и реда за извършване на контрол
от структурите на МОСВ върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани
условия и освобождаването им в околната среда, утвърдена със Заповед № РД-200/06.03.2012 г.
на Министъра на околната среда и водите (Инструкция по ЗГМО), от РИОСВ – Плевен са били
предвидени 8 бр. планови проверки за 2013 г. (към 15.12.2012 г.). Съгласно чл. 7, ал. 3 от
същата инструкция, ИАОС в срок до 15.01 (на следващата година) обобщава информацията от
Дирекция “НСЗП” на МОСВ и РИОСВ по чл. 7, ал. 2 от Инструкцията по ЗГМО и изготвя
проект на годишната програма и план-график за вземане на проби. В тази връзка, Планграфикът за извършване на контрол по ЗГМО за 2013 г. е уточнен с писма на ИАОС, изх. №, №
91-00-1417/29.01.2013 г. и № 04-00-9018/10.05.2013 г. (вх. №, № 681/04.02.2013 г. и №
3112/13.05.2013 г. на РИОСВ – Плевен, съответно). По тази причина, от плановите проверки по
ЗГМО са отпаднали 3 бр. обекти, а е добавен 1 бр. нов обект. Така извършените проверки по
ЗГМО са 6 бр., а обектите, подлежащи на планов контрол от страна на РИОСВ Плевен
окончателно са 723 бр.
В края на 2013 г. е отчетено извършването на 1375 бр. планови проверки на 723 обекта,
което представлява 100 % изпълнение на плана. За сравнение, през 2012 г. за контрол са
планирани 736 обекта. В края на 2012 г. е отчетено извършването на проверки на 732 обекта,
което представлява 99,46 % изпълнение на плана, като основни причини за неизпълнението са
промени в експертния състав и в нормативната уредба, поради което значително нараства броя
на постъпващите за разглеждане преписки.
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Изпълнението на плана за контролна дейност за 2013 г. по компоненти и фактори на
околната среда е отразено в таблица 2.
Таблица 2. Изпълнение на плана за контролна дейност за 2013 г. по компоненти и
фактори на околната среда

№

Компоненти/ фактори
на ОС

Брой обекти,
планирани за
контрол през
2013 г.
(съгласно
съответните
таблици по
компоненти и
фактори от
плана за КД)

1

КР

14

14

14

14

100

2

Разрешителни по
чл. 104

6

6

6

6

100

3

Въздух*

171

171

174

174

100

4

Води

82

82

87

87

100

5

Почви

34

34

34

34

100

6

Отпадъци

458

458

458

458

100

7

Химикали

45

45

45

45

100

8

Шум

12

12

12

12

100

46

46

46

46

100

15

15

15

15

100

9
10

Биологично
разнообразие
Защитени
територии

Брой проверени
обекти през 2013 г.
(от планираните)

Брой планирани
проверки съгласно
Таблица 3.
Планирани
проверки по
компоненти и
фактори на
околната среда

Брой извършени
планови
проверки

% на
изпълнение на
плана за КД за
2013 г. спрямо
проверени
обекти

11

Защитени зони

38

38

38

38

100

12

ЗЛР

17

17

17

17

100

13

ОВОС и ЕО

65

65

65

65

100

16

16

16

16

100

0

0

0

0

-

14
15

Екологична
отговорност**
EMAS и екомаркировка на ЕС

16

ГМО

6

6

6

6

100

17

Комплексни
проверки (на обекти
без КР)***

101

101

101

101

100

* в т.ч. и проверки на обекти с разрешителни по чл. 131в, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС
** по ЗОПОЕЩ и по Програми за отстраняване на минали екологични щети за РИОСВ, където се изпълняват такива програми
***Комплексните проверки се определят след планиране по направления и влизат в бройката по направления.
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1.2. Анализ на извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2012 г. (Таблица 3.
Извънредни проверки)
През отчетния период са извършени 508 извънредни проверки на 453 обекта, което
представлява 37 % от общо извършените проверки. Причините, наложили извършването на
извънредни проверки са отразени в таблица 3.
Таблица 3. Извънредни проверки

По
постъ
пило
ИН

По
издаване
на
разреши
телен/рег
истрацио
нен
документ
от
РИОСВ

По
искане за
промяна
на
наложен
и текущи
санкции
и

Участ
ие в
ДПК**

Други*

Общ
брой

По
изпъл
нение
на
предп
исание

По
жалба/
сигнал

По
заповед/
писмо на
министъ
ра/
директор
а на
РИОСВ

Извършени
проверки
бр.

73

125

99

0

23

2

17

28

50

91

508

Проверени
обекти бр.

65

120

96

0

21

2

17

19

50

63

453

По
заповед/пис
мо на
областния
управител

По искане
на
прокуратур
ата / МВР

% на извършените извънредни проверки спрямо общия брой извършени проверки е 36,95%
* Извършените 91

•
•
•
•
•
•
•
•

бр. извънредни проверки в колона “Други” са свързани с:
проверки при налагане на ПАМ
обявяване на инсталация с дейност от обхвата на Наредба7/2003г за закрита;
съвместни проверки с БДУВДР;
пломбиране савак на авариен канал;
във връзка с решение на комисия с протокол за извършване на проверки на складове за
съхранение на негодни ПРЗ;
проверки за разпореждане с екземпляри от защитени видове животни по реда на чл. 39
от ЗБР;
проверки на условия в разрешителни по Наредба 8/2003 г. на МОСВ
проверки по Закона за защита на животните.

** Участието

в държавни приемателни комисии не е отчитано в месечните отчети.

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ – административно наказателна
отговорност и принудителни административни мерки, вкл. сравнение спрямо
2012г. (Приложение 8)
През 2013 г. са съставени 141 бр. актове за установяване на административни нарушения
и са издадени 116 бр. наказателни постановления на обща стойност 142 510 лв., като 9 броя
наказателни постановления са издадени въз основа на съставени в края на 2012 г. актове за
установяване на административни нарушения. За сравнение, през 2012г. са съставени 83 бр.
актове за установяване на административни нарушения и са издадени 76 бр. наказателни
постановления на обща стойност 241 756, 66 лв., като 12 броя наказателни постановления са
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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издадени въз основа на съставени в края на 2011 г. актове за установяване на административни
нарушения.
През 2013 г. от директора на РИОСВ – Плевен са наложени 24 еднократни и текущи
санкции за нарушение по чл.69 от ЗООС в общ размер 14 984 лв. От текущите през 2013 г.
санкции 11 бр. са отменени, 7 бр. са намалени, 10 бр. са спрени и 4 бр. са възобновени, а през
2012 г. от директора на РИОСВ – Плевен са наложени 26 еднократни и текущи санкции за
нарушение по чл.69 от ЗООС в общ размер 12 156,60 лв., като от текущите през 2012 г. санкции
10 бр. са отменени, 7 бр. са намалени, а 2 бр. са спрени.
През 2013г. принудителните административни мерки са 28 бр., а през 2012г. са били 7бр.
2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти
и фактори – вкл. предприети мерки по възникнали аварийни ситуации и
сравнение спрямо 2012 г., резултати
2.1. Атмосферен въздух (Приложение 1)
През 2013 г. са извършени 246 проверки по прилагане на Закона за чистотата на
атмосферния въздух, при планирани 174 проверки на 171 бр. обекти.
По направления на контрол, плановите проверки се разпределят, както следва:
• 64 проверки на горивни и технологични неподвижни източници на емисии на
неорганични замърсители (SO2, NOx, CO, прах);
• 24 бр. проверки на промишлени обекти с неподвижни източници на летливи органични
съединения (ЛОС) в разтворители;
• 30 бр. проверки на оператори на инсталации, източници на емисии от вещества,
нарушаващи озоновия слой, извършващи дейност с тези вещества;
• 17 бр. проверки на оператори на инсталации, източници на емисии от флуорирани
парникови газове и извършващи дейност с такива;
• 19 бр. проверки на обекти, източници на ЛОС от бензини (бензиностанции и петролни
бази);
• 44 бр. проверки на производители, вносители и търговци и различни категории
потребители на бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи ЛОС.
От така описаните проверки, 72 са осъществени в рамките на КПКД, 2 са съвместни с
ИАОС по утвърден от МОСВ график за контролни измервания за 2013 г., а останалите са
индивидуални.
Освен изброените по-горе планови проверки, експертите от направление “Опазване
чистотата на атмосферния въздух”, са участвали в 13 комплексни проверки на обекти с
комплексни разрешителни по чл. 117 от ЗООС.
През отчетният период са осъществени и 59 извънредни проверки, три от тях в рамките
на КПКД, а именно:
• 11 бр. проверки по жалби и сигнали;
• 19 бр. проверки за последващ контрол;
• 19 бр. проверки за съставяне на констативни протоколи по чл. 69, чл.69а, чл.69б, чл.69в
от ЗООС;
• 4 бр. за налагане на принудителни административни мерки;
• 3 бр. за установяване ликвидирането на инсталации, извършвали дейности с органични
разтворители, попадащи в обхвата на приложение 1 от Наредба 7/21.10.2003г.;
• 3 бр. проверки на нови обекти.
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Броят на извършените през 2013г. проверки е общо 246 и е съпоставим с броя на
проверките за 2012г. (общо 257), запазено е и съотношението между плановите и извънредните
проверки за двете последователни години.
-

Оценка и управление на качеството на атмосферния въздух
Оценката на качеството на атмосферния въздух в региона, контролиран от РИОСВ –
Плевен, се извършва на базата на анализ на данните от 3 бр. автоматични измервателни
станции (АИС), разположени в гр. Плевен, Ловеч и Никопол.
През 2013 г., във връзка с текущата оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ),
са изготвени за МОСВ и ИАОС:
• 365 ежедневни бюлетини за състоянието на КАВ и регистрирани превишения на
нормите;
• 12 бр. месечни справки за нивата (концентрациите) на фини прахови частици ФПЧ10;
• 4 бр. тримесечни справки за измерените концентрации на полициклични ароматни
въглеводороди (ПАВ);
• 4 бр. тримесечни доклади за състоянието на КАВ по поречието на Долен Дунав (за гр.
Никопол), във връзка с обслужване на Съвместна българо-румънска система за контрол
на КАВ;
• 2 бр. шестмесечни доклади за състоянието на КАВ в градовете Плевен, Ловеч и Никопол
по показатели ФПЧ10 и озон – за зимен (отоплителен) период 01.10.2012 – 31.03.2013 г.
и за летен (неотоплителен) период 01.04.2013 – 30.09.2013 г.;
• годишна инвентаризация на емисиите от 10 бр. големи неподвижни (точкови)
източници, отчитани с регистрационни (инвентаризационни) карти;
• годишно докладване на нивата на замърсителите, превишенията на нормите и
изпълнението на мерките за подобряване на КАВ в приетите 3 бр. общински програми
по чл. 27 от ЗЧАВ, във връзка с национално ежегодно докладване до Европейската
комисия (ЕК) по Директива 96/62/ЕО относно оценката и управлението на КАВ и
Директива 2002/3/ЕО за норми за озон в атмосферния въздух.
Месечните справки за концентрациите на ФПЧ10 се публикуват на Интернет - сайта на
РИОСВ – Плевен, с таблично и графично онагледяване и сравнителен анализ с предходните две
години. Периодичните доклади за състоянието на КАВ, както и превишенията, констатирани в
ежедневните бюлетини за КАВ, се публикуват на сайта на ИАОС.
Обобщени резултати от мониторинг на ФПЧ10
Автоматична
измервателна
станция

АИС –
Плевен
АИС –
Ловеч
АИС/
ДОАС –
Никопол

Брой превишения на СДН
за ФПЧ10
(СДН 50 µm/m3 - да не се
превишава повече от 35
дни годишно)

През неотоплителен
период
01.04.-30.09.

През отоплителен период:
01.01-31.03. и 01.10.31.12.

Средногодишна
концентрация на ФПЧ10
µm/m3
(СГН 40 µm/m3)

2011
год.

2012
год.

2013
год.

2011
год.

2012
год.

2013
год.

2011
год.

2012
год.

2013
год.

2011
год.

2012
год.

2013
год.

150

101

70*

13

4

6

137

97

64*

52,3

45,6

41,7

114

83

80

5

1

0

109

82

80

43,9

39,7

38,9

100

89

76

7

6

4

93

83

72

40,2

42,4

36,9

* За АИС – Плевен липсват данни за ФПЧ10 за периода 08.10-14.12.2013 г., поради повреда на анализатора.
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Отчет за дейността на РИОСВ – Плевен през 2013 г.

Анализът на данните показва, че за 2013 г. нивата на контролираните основни
показатели за качеството на атмосферния въздух, с изключение на показател фини прахови
частици до 10 µm (ФПЧ10), са под установените норми за опазване на човешкото здраве.
В сравнение с предходните две години, през 2013 г. е намалял както броят на
превишенията на СДН, така и средногодишната концентрация на ФПЧ10. Следва да се
отбележи, че през 2013 г. за първа година в гр. Никопол и за втора поредна година в гр. Ловеч
средногодишната концентрация е под нормата.
Превишенията на средноденонощната норма (СДН) имат ясно изразен сезонен характер
и се дължат на употреба на твърди горива за отопление в бита. Превишенията през
неотоплителния сезон (от 01.04. до 30.09) са незначителен брой.
За намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за КАВ,
Общините Плевен, Ловеч и Никопол работят по съгласувани с РИОСВ и МОСВ и приети с
Решения на съответните общински съвети, програми по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ. Тези програми са
неразделна част от програмите за опазване на околната среда на общините (по смисъла на чл.
79 от ЗООС) и изпълнението им се контролира от общинските съвети. Дейността на РИОСВ –
Плевен и общините по разработване/актуализиране на общинските програми по чл. 27, ал. 1 от
ЗЧАВ е описана в справка 1.7 към отчета.
По отношение допълнителните показатели, в Община Никопол качеството на
атмосферния въздух е влошено и вследствие превишения на краткосрочните норми
(средночасови и средноденонощни) за допълнителния показател амоняк – специфичен
замърсител за района.
През 2013 г. в АИС Никопол са регистрирани 18 бр. превишения на средночасовата
норма за пределно допустима концентрация на амоняк (СЧН 250 µg/m³) и 11 бр. превишения на
средноденонощната норма (СДН 100 µg/m³). В сравнение с предходните две години, през
2013 г. значително е намалял броят на превишенията както на средночасовата, така и на
средноденонощната норма, както се вижда от таблицата по-долу:
Обобщени резултати от мониторинг на амоняк за гр. Никопол
Автоматична
измервателна
станция
АИС/ ДОАС –
Никопол

Брой превишения на СЧН Брой превишения на СДН
Средногодишна
за амоняк
за амоняк
концентрация на амоняк
(СЧН 250 µm/m3)
(СДН 100 µm/m3)
(µm/m3)
2011
год.

2012
год.

2013
год.

2011
год.

2012
год.

2013
год.

2011
год.

2012
год.

2013
год.

55

156

18

65

20

11

40,2

42,4

38,9

На територията на гр. Никопол и Община Никопол няма промишлени източници на
амоняк. Най-близкият такъв източник е химическият азотноторов завод DONAU CHEM SRL в
гр. Турну Мъгуреле, Румъния.
Причината за този специфичен за региона замърсител е трансграничен пренос на
въздушни маси с повишена концентрация на амоняк, наблюдаващ се при някои от следните
неблагоприятни метеорологични условия: северен вятър, улесняващ преноса, както и при
условия, затрудняващи разсейването на вече пренесени замърсени въздушни маси: тихо време,
наличие на мъгли, ниска облачност, температурни инверсии, приземните течения над р. Дунав
и р. Осъм и др.
Тенденциите по отношение замърсяването на гр. Никопол с амоняк са изцяло
обусловени от състоянието на химическия завод в гр. Турну Магуреле, Румъния. На
провежданите два пъти годишно двустранни срещи на експертно ниво, румънската страна
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отчита проведените действия по реконструкцията на завода, свързани с намаляването на
емисиите на азотни оксиди и амоняк. В издаденото комплексно разрешително, на DONAU
CHEM SRL е разрешен преходен период за привеждане в съответствие до края на 2014 г.
В изпълнение на процедура, приета през 2012 г. с двустранен протокол и актуализирана
на последната българо-румънска работна среща, проведена на 19.09.1013 г., РИОСВ – Плевен
изпрати през 2013 г., за всеки ден с регистрирани превишения на нормите, съобщения по
електронен път до Агенцията за защита на околната среда в Телеорман, с искане за
предприемане на мерки за намаляване на емисиите. Румънската страна приема горепосочения
завод като потенциален източник на емисии на амоняк, без досега фактически да е признала
завода като реален причинител на наднормено трансгранично замърсяване. В разменената
кореспонденция през 2013 г., агенцията в Телеорман изключваше възможността румънският
завод да е причинител на регистрираните в АИС/ДОАС Никопол превишения на нормите за
амоняк, като през летните месеци се позоваваше на продължително спиране на завода за
основен ремонт, а през последното тримесечие – на влошени метеорологични условия по
поречието на р. Дунав.
Във връзка с горепосоченото, РИОСВ – Плевен информира писмено МОСВ и ИАОС, с
молба за проверка работата на анализаторите за амоняк в АИС/ДОАС – Никопол. В периода
26.09.2013 - 14.11.2013 г. DOAS – анализаторите в станцията бяха спрени от РЛ – Плевен към
ИАОС, за извършване на ремонтни и калибровъчни дейности. Поради риск от трансгранично
замърсяване, за периода на ремонтните дейности пробонабирането и анализа на амоняк е
извършвано по ръчен спектрофотометричен метод, четири пъти дневно.
Намаляването на концентрациите на ФПЧ в гр. Плевен, Ловеч и Никопол и на амоняк в
гр. Никопол остават основен проблем пред управлението на КАВ на територията, контролирана
от РИОСВ – Плевен. Решението им е в зависимост както от изпълнението на общинските
програми, така и от мерки с национален, а при замърсяването с амоняк – и на двустранен
междудържавен обхват.
-

Големи горивни източници
На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, работи една голяма горивна
инсталация (ГГИ) по смисъла на Наредба № 10/2003 г. – “Топлофикация-Плевен” ЕАД, с обща
топлинна мощност над 500 MW, на гориво природен газ. За инсталацията са издадени
Комплексно разрешително и Разрешително за търговия с емисии на парникови газове по Закона
за опазване на околната среда. Дружеството извършва собствени непрекъснати измервания
(СНИ) на емисиите от азотни оксиди и въглероден оксид.
През 2013 г. в РИОСВ са представени:
• годишен доклад за емисиите от ГГИ през 2012 г., съгласно раздел Б на приложение № 9
към чл. 28 от Наредба № 10;
• 6-месечни информации (доклади) по чл. 14 от Наредба № 10;
• 2 бр. доклади по чл. 39 от Наредба № 6/1999 г., за проведени собствени периодични
измервания (СПИ) на емисиите, за които не се извършва непрекъснат мониторинг (SO2 и
прах);
• 12 бр. месечни доклади за проведените СНИ през 2013 г. и годишен доклад за
резултатите от СНИ през 2012 г.
• При анализа на резултатите от проведените СНИ и СПИ, не са констатирани
превишения на нормите за допустими емисии.
Информация по дейностите за привеждане в съответствие на съществуващите големи
горивни инсталации са дадени в Справка 1.1. към отчета.
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-

Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници
През отчетния период са проведени измервания на 221 бр. неподвижни източници на
емисии (пробовземни точки) в 86 обекта, в това число:
• 2 бр. източници в 2 бр. обекти по утвърден от Министъра на околната среда и водите
график за контролни емисионни измервания за 2013 г.;
• 210 бр. източници в 82 бр. обекти с проведени собствени периодични измервания
(СПИ);
• 9 бр. източници в 2 бр. обекти, извършващи собствени непрекъснати измервания (СНИ).
Установени са превишения на норми за допустими емисии (НДЕ) в общо 11 бр.
източници, което представлява около 12,8 % от всички измерени през 2013 г. източници. В
сравнение с 2012 г. относителният дял на източниците с превишения на НДЕ няма съществена
промяна.
Анализирани са 82 бр. доклади от проведени СПИ и 94 бр. доклади за резултатите от
проведените СНИ (76 бр. месечни и 9 бр. годишни). Всички изискващи се съгласно чл. 50 от
Наредба № 6/1999 г. годишни доклади за СНИ (за 2012 г.) са представени и утвърдени.
Основни източници на прах на територията, контролирана от РИОСВ - Плевен, са
циментов завод “Златна Панега цимент” в с. Златна Панега, област Ловеч и асфалтобазите в
области Плевен и Ловеч. В резултат от монтирани хибридни филтри, от няколко години
резултатите от проведените СНИ и СПИ на прах в “Златна Панега цимент” АД показват трайно
ниски стойности на концентрации на прах в отпадъчните газове от порядък до 20 % от НДЕ.
На база утвърден годишен доклад за резултати от СНИ, за констатирана превишена
средноденонощна норма за азотни оксиди, на “Златна Панега Цимент” АД е наложена
еднократна (годишна) санкция за 2013 г.
На територията на РИОСВ – Плевен се контролират общо 7 асфалтобази. В резултат от
проведения през 2013 г. контрол и измервания на емисиите е установено, че в 4 асфалтобази
има превишаване на НДЕ за прах:
• “Виа груп” ЕООД, гр. Плевен – асфалтобаза в гр.Кнежа, превишена НДЕ за прах;
• “ПСТ Плевен” ЕООД – асфалтобаза в с. Градина, общ. Долни Дъбник, превишени НДЕ
за прах и серен диоксид;
• “Пътстрой Ловеч” ЕООД - асфалтобаза в с. Горно Павликени, общ. Ловеч, превишена
НДЕ за прах;
• “Пътстрой Ловеч” ЕООД - асфалтобаза в м. Нановица, общ. Ябланица, превишена НДЕ
за прах.
За установените през 2013 г. превишения на НДЕ, са изготвени общо 12 бр. преписки по
процедури за санкции по чл. 69 от ЗООС (налагане, намаляване, спиране, възобновяване и др.).
Издадени са 3 бр. предписания, с неизтекъл срок за изпълнение.
През 2013 г. на територията на РИОСВ – Плевен са проверени 8 площадки, обявени за
производство на дървени въглища. Резултатите показаха, че на 6 от площадките, дейността е
изцяло преустановена, а на другите две се извършва по закрит способ. На работещите
площадки през 2013 г. е проведен емисионен контрол. Не са констатирани превишения на
нормите за допустими емисии.
Информацията за проведените контролни и собствени измервания на емисиите е дадена
в справки от 1.2. до 1.5. към отчета.
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-

Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение,
товарене или разтоварване и превоз на бензини
Общият брой проверени на територията на РИОСВ – Плевен обекти, попадащи под
контрол за изпълнение на изискванията по Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване
емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и
превоз на бензини за 2013 г. е 26 бр. Акцентът на проверките през годината беше насочен към
нормалното функциониране и доброто техническо и експлоатационно състояние на
съоръженията на бензиностанциите и петролните бази, които обезпечават изпълнението на
Етап І за улавяне на бензинови пари (УБП). Операторите на проверените бензиностанции са
запознати с измененията и допълненията на Наредба № 16, отнасящи се до изпълнение на
изискванията по прилагане на Етап ІІ към съоръженията за разтоварване, съхранение и
товарене на бензини. Няма установени нарушения, които да водят до замърсяване на
атмосферния въздух с летливи органични съединения.
Към 31.12.2013 г., общият брой обекти, водени на отчет и отговарящи на изискванията
за намаляване на емисиите от ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване на бензини е
общо 172. В този брой влизат:
• 78 бр. бензиностанции, отговарящи на изискванията на наредбата при построяване и
пускане в експлоатация,
• 32 бр. действащи бензиностанции с производителност по-голяма от 1000 м³ и
действащи бензиностанции, разположени в урбанизирана територия по смисъла на ЗУТ,
независимо от тяхната производителност (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2, букви а) и б));
• 2 бр. действащи бензиностанции с производителност над 500 м³ (съгласно чл. 13, ал. 1 ,т.
3);
• 26 бр. действащи бензиностанции с производителност над 100 м³ (съгласно чл. 13, ал. 1,
т. 4);
• 32 бр. действащи бензиностанции с производителност под 100 м³ (съгласно чл. 13, ал. 1,
т. 4);
• 2 бр. петролни бази са с инсталирани и действащи инсталации за улавяне и регенериране
на бензинови пари.
В резултат на извършените проверки и направените констатации през 2013 г., на
обектите (Таблица 1.Въздух, Справка 1.6-І) се установи, че:
• От първа група бензиностанции - Нови бензиностанции (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1) – 4
обекта са преустановили дейност;
• От втора група бензиностанции - Действащи бензиностанции с производителност поголяма от 1000м³ и действащи бензиностанции, разположени в урбанизирана територия
по смисъла на ЗУТ, независимо от тяхната производителност (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2,
букви а) и б)) – също 4 обекта са изведени от експлоатация;
• От четвърта група бензиностанции - Действащи бензиностанции с производителност над
100 м³ (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4) – 5 обекта са спрени от експлоатация от своите
оператори;
• От пета група бензиностанции - Действащи бензиностанции с производителност под 100
м³ (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4) – 19 обекта са изведени от експлоатация.
От общия брой обекти, изпълнили изискванията към 31.12.2009 г. по прилагане на Етап І
за УБП, към 31.12.2013 г. броят на действащите бензиностанции е редуциран на 128. Към тази
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дата на Етап ІІ на УБП съответстват бензиностанции от следните групи (Таблица 1.Въздух,
Справка 1.6-ІІ):
• 1 бр. нова бензиностанция (съгласно чл. 14а, ал. 1) с производителност (действителна
или проектна) над 100 м³;
• 1 бр. нова бензиностанция (съгласно чл. 14а, ал. 1) с производителност (действителна
или проектна) под 100 м³;
• 8 бр. действащи бензиностанции по чл. 14а, ал. 2, 3 и 4 с производителност над 500 м³
Останалите бензиностанции подлежат към привеждане на Етап ІІ на УБП най-късно до
31.12.2016 г.
-

Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични
съединения в разтворители (Наредба №7 от 21.10.2003 г.)
За установяване задълженията на фирмите, извършващи дейности в обхвата на Наредба
№ 7 от 21.10.2003 г., през отчетния период е събрана информация от 76 инсталации с употреба
на органични разтворители.
През 2013 г. в РИОСВ – Плевен са регистрирани 15 оператори, задължени по наредбата
(с годишна консумация на органични разтворители за 2012 г. над праговите стойности), които
осъществяват 6 вида дейности. Всички планове за управление на разтворителите (ПУР) са
представени от операторите в нормативно определения срок до 31.03.2013 г. Представените
планове за управление на разтворителите са утвърдени и решенията за утвърждаването им са
издадени до 31.05.2013г.
От горепосочените инсталации:
• 14 са в съответствие с емисионните норми, определени в Наредба №7/21.10.2003 г.;
• 1 инсталация е с превишена норма за общи емисии (НОЕ), за което на оператора е
съставен акт за административно нарушение и наложена е имуществена санкция.
За периода, в РИОСВ – Плевен са представени и анализирани 3 доклада за резултатите
от проведени СПИ на емисии от ЛОС (общ въглерод), при които са измерени 15 бр.
неподвижни източници на емисии, за които са приложими емисионните норми, определени в
наредбата. Представени са и са анализирани и 16 доклада от проведени СПИ на емисии от ЛОС
от разтворители от 36 източника, извършващи дейности от обхвата на наредбата, с консумация
под ПСКР.
През 2013 г. са извършени 24 планови проверки за контрол върху изискванията на
Наредба № 7 от 21.10.2003 г., в това число 13 в рамките на комплексни проверки по
контролната дейност (КПКД). Издадени са общо 17 предписания, 9 от които в протоколите,
съставени при проверките и 8 в писма. Предписанията, издадени в писма са свързани с
корекция на данни в представените Планове за управление на разтворителите за 2012г. Всички
са изпълнени. Освен плановите проверки, са извършени и 8 извънредни проверки на обекти с
дейности от обхвата на наредбата в т.ч.:
• 1 по сигнал,
• 1 за последващ контрол по изпълнение на предписание,
• 3 за установяване на ликвидиране на инсталации, извършващи дейности от обхвата на
Наредба 7/2003г.,
• 1 за прилагане на превантивна принудителна административна мярка (запечатване на
бояджийска камера),
• 1 свързана с преписка по временно прекратяване работата на източник на емисии на
ЛОС от разтворители и
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1 за проверка на капацитет и консумация на обект, извършващ дейност от обхвата на
наредбата.
Обобщената информацията за инсталациите (като поименни партиди) за календарната
2012г. е въведена и предадена на ИАОС в регистъра на националната информационна система.
Операторите, декларирали консумация на разтворител над ПСКР и представили планове за
управление на разтворителите за 2012г., са 15, т.е. с един по-малко от тези за 2011 г. От списъка
на обектите, за които се представя ПУР е отпаднал един, чиято консумация е намаляла под
ПСКР. Операторите с консумация под ПСКР, т.е. задължени да представят информация за
консумацията на разтворители, са 57. т.е са с 2 повече от докладваните за 2011 г. - една нова
инсталация и споменатият вече оператор с консумация, паднала под ПСКР. Четири от
операторите са декларирали нулева консумация на разтворители за 2012 г. От всички
задължени по наредбата инсталации за 2012 г., една е с констатирано несъответствие с
емисионните норми, определени в Наредба № 7/2003г., а именно превишени норми (НОЕ).
През отчетния период, във връзка с изискването на чл. 30л от ЗЧАВ, беше създаден
публичен регистър на инсталациите, извършващи дейности от обхвата на приложение 1 на
Наредба 7/2003г., достъпен на Интернет – страницата на РИОСВ-Плевен. Регистърът включва
всички инсталации, независимо от консумацията, работата по него приключи в определения в
закона срок. В него са вписани 65 инсталации, след като са приети и прегледани същия брой
заявления за издаване на удостоверения за регистрация, поискана е корекция на документи (с
предписания) за 12 от тях и са издадени 65 удостоверения за регистрация. Във връзка с
промените в наредбата, свързани с изискванията към вентилацията на обектите за химическо
чистене, разположени в жилищни сгради и употребяващи перхлоретилен (ЛОС по чл.10б), през
2013г. са проверени всички обекти, предлагащи тази услуга. Един от тях е в сграда със смесено
предназначение и за него собственикът е представил писмено становище от квалифициран
експерт, че вентилацията отговаря на изискванията на наредбата.
•

-

Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове
и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители (Наредба по чл. 11а
от ЗЧАВ, приета с ПМС № 40/23.02.2007 г.)
В изпълнение на утвърдената със Заповед № РД-175/24.03.2008 г. на Министъра на
околната среда и водите Програма за мониторинг за оценка на съответствието с изискванията
на наредбата по чл. 11а от ЗЧАВ, през 2013 г. са извършени проверки на 44 обекта:
• 5 бр. на производители на бои и лакове;
• 7 бр. на вносители на бои и лакове;
• 15 бр. на търговци на едро и/или на дребно, включително търговски вериги;
• 4 бр. на автосервизи;
• 4 бр. на строителни фирми;
• 9 бр. на производствени инсталации в обхвата на Наредба №7/2003 г., но не задължени
по нея поради годишна консумация под долните прагови стойности.
При проверките са направени 11 бр. предписания за:
• изтегляне от пазара на продукти, не съответстващи по норма за съдържание на ЛОС
(най-често и по вид на етикета едновременно) - 1 бр.;
• забрана за употреба на продукти, неотговарящи на изискванията на наредбата за норми
за съдържание на ЛОС– 1 бр.;
• коригиране на етикети - 3 бр.;
• представяне на информационни листа за безопасност като източник за съпоставка,
сверяване и проверка на етикетната информация за съдържание на ЛОС – 2 бр.;
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счетоводна информация, доказваща на данните декларирани в ежегодната информация
за пуснати на пазара продукти за нанасяне на покрития – 4 бр.
Предписанията са изпълнени с изключени на едно с неизтекъл срок.
Получена е информация от 7 регистрирани на територията на РИОСВ – Плевен
производители и вносители на продукти в обхвата на Приложение № 1 към наредбата за
количествата, пуснати на пазара през предходната календарна година.
При направените през 2013 г. проверки от общо 234 т инспектирани наличности,
неправилно етикетирани са 0,443 т. Количеството на продуктите, не съответстващи на нормата
за съдържание на ЛОС (съгласно етикетната информация) са 0,064 т и представляват
незначителен процент от проверените по обектите наличности. Провереното през 2013 г.
количество продукти за нанасяне на покрития е съпоставимо с това през 2012 г. При
проверките през отчетната година са обхванати всички категории обекти, подлежащи на
контрол, съгласно програмата за мониторинг. Случаите на нарушения на изискванията на
наредбата относно формата на етикета и нормите за съдържание на ЛОС в продуктите са общо
четири (прил.1, табл.1.10.2), като в два от тези случаи са съставени актове за установяване на
административно нарушение. Единият АУАН е за пускане на пазара на продукти,
неотговарящи на нормата за съдържание на ЛОС, съставен е при проверка в търговски обект и
при него има влязло в сила наказателно постановление. Вторият от акт е съставен също при
проверка в производствено предприятие. Констатираното нарушение е за употреба на
продукти, не съответстващи на изискванията на наредбата и по точно за употреба на продукти
без обозначено съдържание на ЛОС. Издаденото наказателно постановление е обжалвано.
Информацията по чл.10 от наредбата, относно прилагането на програмата за мониторинг
за 2012г., предназначена за информационната система с база данни на ИАОС е представена в
определения срок.
•

-

Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой
През периода 01.01. – 31.12.2013 г. са извършени общо 57 проверки във връзка с
прилагането на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент(ЕО) №
1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой и Наредбата за установяване на
мерки по прилагането на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови
газове. Направените проверки са в 57 обекта, които:
• използват съоръжения, подлежащи на контрол по горепосочените наредби – хладилни,
климатични и пожарогасителни инсталации;
• извършват дейности по ремонт и поддръжка на хладилни и климатични инсталации;
• пускат на пазара хладилни агенти за ремонт и поддръжка на инсталации.
Инсталациите, подлежащи на контрол по двете наредби през 2013 г., са 230 броя.
През месец март 2013 г. е изготвен и представен пред МОСВ обобщен годишен отчет по
контрол и управлението на веществата, нарушаващи озоновия слой и флуорираните парникови
газове, отнасящ се за периода 01.01.-31.12.2012 г. Резултатите от отчета са:
• общ брой инсталации, регистрирани в РИОСВ – Плевен през отчетния период – 1034
бр.;
• оператори на инсталации – 173 бр.;
• брой хладилни инсталации – 567;
• брой климатични инсталации – 447;
• брой топлинни помпи – 19;
• брой гасителни инсталации – 1;
• работещи инсталации – 988 бр.;
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нови инсталации, регистрирани през отчетния период – 107 бр.;
не действащи инсталации през 2012 г. – 46 бр.;
общо съдържащи се вещества в инсталациите, отчетени в РИОСВ – Плевен от
операторите е 25249,22 кг, от които 7,20 кг са озоноразрушаващи вещества;
• озоноразрушаващия потенциал от веществата е приблизително 0,4 кг;
• използвани вещества за поддържане на инсталациите - 1219,50 кг, от които 200,3 кг за
замяна на озоноразрушаващи вещества;
• на територията на РИОСВ – Плевен са регистрирани 42 оператори, извършващи
дистрибуторска дейност и сервизна дейност;
• вещества, които са пуснати на пазара за сервизна дейност - 3502,20 кг;
• вещества, които са използвани в сервизна дейност и пуснати на пазара – 3632,88 кг;
• вещества, които са останали на склад в края на отчетния период – 2529,21 кг.
През отчетния период са съставени 2 акта във връзка с установени нарушения – не
поддържане, не водене и не представяне на технически досиета и не осигуряване на
периодични технически прегледи.
Анализът на резултатите показва продължаване на тенденцията към намаляване броя на
инсталациите, работещи с ОРВ. През 2013 г. спрямо 2012 г. са намалели установените
нарушения по изпълнение на наредбите за контрол и управление на ОРВ и ФПГ, рязък спад на
използваните озонразрушаващи вещества в сервизната дейност - едва 2% от използваните в
предходната година и увеличаване на дела на инсталации, работещи с тези вещества, чиито
експлоатационен период е приключен.
•
•
•

-

Контрол на вредни физични фактори - фактор “Шум”
През 2013 г. са извършени проверки на 28 бр. промишлени източници на шум в околната
среда, разположени на територията на РИОСВ – Плевен, от които:
• 12 бр. обекти с проведен планов контролен мониторинг по утвърден от МОСВ годишен
график;
• 6 бр. обекти с планови проверки за изпълнение условията в комплексни разрешителни (в
рамките на проведените проверки);
• 2 бр. обекти с извънпланови проверки по жалби и сигнали;
• 2 бр. проверени нови обекти, в рамките на участие в Държавни приемателни комисии
(извършили СПИ по чл.27, т.1 от Наредба № 54/2010г.);
• 6 бр. проверени по документи (протоколи от СПИ) съществуващи обекти без издадено
КР (извършили СПИ по чл.27, т.2 от Наредба № 54/2010г.).
За периода са получени и анализирани 25 бр. протоколи, в това число 13 бр. от
контролни измервания и 12 бр. от собствени измервания на шум в околната среда. На
операторите на промишлени обекти са изпратени заключения относно наличието на
съответствие с граничните стойности. Измерените промишлени източници отговарят на
нормативните изисквания. Не са констатирани превишения на граничните стойности за нива на
шум в околната среда
Контролната дейност по фактор “Шум” е представена в справка 6.12 на отчета.
Регистърът на измерените промишлени източници на шум е актуализиран за 2012 г.,
като информацията е представена в ИАОС в нормативно определения срок - до 30 юни 2013 г.
Във връзка с разработване на стратегическата карта за шум на гр. Плевен, през 2013 г.
РИОСВ – Плевен представи на Община Плевен информация за предприетите мерки за
намаляване на шума от промишлени обекти, за периода 2008 – 2012 г. Експерт на РИОСВ –
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Плевен взе участие в общественото обсъждане на План за действие към стратегическа карта за
шум, организирано от Община Плевен на 18.09.2013 г.
В сравнение с предходния отчетен период, през 2013 г. няма съществена промяна в броя
измерени промишлени обекти. Броят на обектите с контролен мониторинг е относително
постоянен и лимитиран от капацитета на РЛ – Плевен. Броят на обектите, при които е
констатирано превишение на граничните стойности, е минимален – един обект за 2011 г., за
2012 г. и 2013 г. няма констатирани превишения. Нараства значението на превантивния
контрол по фактор “Шум” чрез поставяне на адекватни условия за запазване качеството на
акустичната среда в рамките на процедурите по ОВОС, ЕО и издаване на КР, особено при
разработката на общите устройствени планове на урбанизираните територии.
2.2. Води (Приложение 2)
- Контрол на емитерите, заустващи в повърхностни обекти
Контролът на емитерите, заустващи в повърхностни водни обекти, се извършва по
поречия. В плана за контролната дейност за 2013 г. са предвидени проверки на 82 бр. обекти, от
които 12 обекти с комплексно разрешително по ЗООС. Планираните проверки са 98 броя (в
т.число с комплексни разрешителни), които по поречия са разпределени както следва: поречие
Вит – 28 броя, поречие Осъм – 38 броя, поречие Искър - 22 броя, поречие Дунав – 4 броя,
поречие Видима – 6 броя.
При осъществяване на контролната дейност по опазване на водите, през 2013 г. са
извършени 145 проверки на 108 обекти. Проверените 108 бр. обекти се разпределят на: 65
обекти с разрешително по ЗВ, 12 обекти с комплексно разрешително по ЗООС, 5 обекти, за
които тече процедура по издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води, 25 обекти,
за които не е необходимо разрешително за заустване. От проверените обекти, 27 броя са от
утвърдения със заповед № РД-936/18.12.2012 г. на МОСВ списък на обектите, формиращи
отпадъчни води и заустващи във водни обекти, от тях - 5 броя емитери на приоритетни и
приоритетно опасни вещества. При проведения мониторинг на емитерите на приоритетни и
приоритетно опасни вещества, не са констатирани превишения на ИЕО по изпитваните
показатели. През 2013 г. са извършени 145 проверки, от които 98 планови и 47 извънредни
проверки. Взето е участие в 45 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор
на околната среда - КПКД (от които 8 извънредни) и в 14 проверки по КР (от които 2
извънредни). Извънредните проверки са във връзка с постъпили сигнали – 23 броя, постъпили
жалби – 4 бр., последващ контрол – 3 броя и по друга причина – 17 броя, от които: пломбиране
савак авариен канал на ПСОВ - 4 броя, за налагане, намаляване, прекратяване на санкции по
чл.69 от ЗООС - 9 броя, писмо на МОСВ - 1 брой, съвместни проверки с басейнова дирекция и
др.
Във връзка с констатациите, направени при проверка на обектите и установените
отклонения от ИEО (индивидуалните емисионни ограничения) са дадени 28 бр. предписания,
съставени са 6 бр. АУАН. От съставените актове, 4 броя са за констатирани нарушения на ЗВ,
2 броя са съставени на основание ЗООС. Актовете по ЗООС са съставени при комплексни
проверки на обектите. През отчетния период е отменена текущата санкция на “Лесопласт” АД
(“Велде България” АД) гр.Троян, заради преустановено заустване на битови отпадъчни води в
р.Осъм и е спряна санкцията на “Астарта” ООД гр.Плевен, сезонно работещо предприятие. В
края на периода, санкциите по чл.69 от ЗООС са 6 броя.
В сравнение с предходния отчетен период, през 2013 г. е намален броят на обектите за
проверка, след направената оценка на риска. Увеличен е броят на извършените комплексни
проверки и броят на проверки по жалби и сигнали на физически и юридически лица. Намален е
броят на дадените предписания, съставените АУАН и текущите санкции по чл.69 от ЗООС.
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През отчетния период е проведен мониторинг на отпадъчни води от 27 броя обекти от
утвърдения за 2013 г. списък на обектите, формиращи отпадъчни води, съвместно с РЛ Плевен.
Протоколите от проведената контролна дейност и изпитване на отпадъчни води от тези обекти
са въведени в информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на
водите. Изготвени са 26 становища за Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски
район с център Плевен, относно издаване, изменение или продължаване срока на действие на
разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Взето е участие 15
броя държавни приемателни комисии на съоръжения за защита на населението от наводнения,
ПСОВ от малки населени места, пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни
води и др.
-

Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения
На територията, контролирана от РИОСВ Плевен работят десет ПСОВ, от които 3 броя
ПСОВ от населени места с над 10000 е.ж. – ПСОВ Плевен, ПСОВ Ловеч и ПСОВ Троян.
Отпадъчните води на гр.Плевен и промишлената зона на гр.Д.Митрополия се пречистват
в ПСОВ с.Божурица. Станцията е с механично и биологично стъпало. Биобасейните са в лошо
техническо състояние. Няма съоръжения за отстраняване на биогенни елементи. Предвижда се
реконструкция на съществуващата ПСОВ, след която станцията ще обслужва група населени
места от общини Плевен и Долна Митрополия. През периода са констатирани отклонения от
ИЕО по показателите общ N, общ P и единични отклонения по БПК5. Срокът за достигане на
ИЕО на изход ПСОВ е 31.12.2015 г.
ПСОВ Ловеч е с механично и биологично стъпало. Няма съоръжения за отстраняване на
фосфор. През отчетния период са констатирани незначителни превишения на ИЕО по БПК5.
Съоръженията на ПСОВ Ловеч са в техническа изправност.
ПСОВ Троян е с механично и биологично стъпало, има съоръжения за отстраняване на
азот и фосфор. През 2013 г. не са констатирани отклонения от ИЕО по изпитваните показатели.
Съоръженията на ПСОВ Троян са в техническа изправност.
Отпадъчните води от централната част на Априлци, след пречиствателно съоръжение за
битови отпадъчни води, заустват в р.Видима. От края на 2012 г. работи ПСОВ с.Тодоричене, а
от 2013 г. - ПСОВ с.Петревене, ПСОВ с.Румянцево, ПСОВ с.Торос, общ. Луковит, ПСОВ
с.Шипково, общ. Троян и ПСОВ с.Гложене, общ.Тетевен. Титулярите на разрешителните за
заустване нямат договор с ВиК оператор.
От направените проверки и представени протоколи от изпитване на отпадъчни води през
периода е установено, че ефективно работещи пречиствателни съоръжения за отпадъчни води
от стопанските субекти, заустващи във водни обекти са: за поречие Вит – 12 броя; поречие
Осъм – 16 броя; поречие Искър – 9 броя; р.Видима – 3 броя; р.Дунав - 1 брой. През 2013 г. са
въведени в експлоатация: ПСОВ от фармацевтичен завод с.Врабево на “Софарма” АД и
пречиствателно съоръжение за дъждовни води от площадката на “Златна Панега Цимент” АД
с.Златна Панега.
Стопанските субекти, източници на отпадъчни води, които нямат пречиствателни
съоръжения или имат пречиствателни съоръжения, които не работят ефективно по поречия са:
Поречие Вит
“Астарта” ООД гр.Плевен, стопанисва предприятие за преработка на зеленчуци с.Бохот,
работещо сезонно. На площадката има частично изградени съоръжения за отпадъчни води,
които не работят ефективно. През периода са констатирани превишения на ИЕО по
показателите неразтворени вещества, БПК5, ХПК. За времето, в което работи дружеството има
текуща санкция по чл.69 от ЗООС.
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“Кондов екопродукция” ЕООД гр.София, стопанисва предприятие за производство на
млечни продукти в с.Старо село. Има изградени съоръжения за отпадъчни води, които не
осигуряват необходимия ефект на пречистване. Дружеството има инвестиционна програма и
проект за реконструкция на пречиствателните съоръжения. През периода са констатирани
превишения на ИЕО по показателите неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот и общ
фосфор. На дружеството е наложена текуща санкция по чл.69 от ЗООС.
“Екобалкан” ООД гр.София, стопанисва предприятие за производство на млечни
продукти гр.Тетевен. Пречиствателната станция за отпадъчни води не работи ефективно. За
замърсяване на дере, приток на р.Бели Вит по показателите рН, БПК5, ХПК и неразтворени
вещества дружеството има текуща санкция по чл.69 от ЗООС.
Поречие Осъм
“Матев млекопродукт” ЕООД гр.Ловеч, стопанисва предприятие за производство на
млечни продукти в с. Горан. На площадката има частично изградени съоръжения за отпадъчни
води. За констатирани наднормени стойности по показателите неразтворени вещества, БПК5,
ХПК и екстрахируеми вещества дружеството има текуща санкция по чл.69 от ЗООС.
“Авис” ЕООД с. Йоглав, стопанисва предприятие за клане на птици в с.Йоглав. Има
пречиствателна станция за отпадъчни води, която не работи ефективно. За констатирани
превишения на ИЕО през 2013 г., дружеството има текуща санкция по неразтворени вещества и
общ азот.
“Литекс моторс” АД гр.Ловеч, стопанисва завод за производство на автомобили в
с.Баховица. На площадката има ПСБОВ от обекта. През 2013 г. са констатирани превишения на
ИЕО по показателите БПК5 и ХПК, за което дружеството има текуща санкция.
Поречие Видима
“Софарма” АД София, стопанисва фармацевтичен завод с.Врабево, общ. Троян. През
2013 г. е въведена в експлоатация ПСОВ от завода. Констатирани са превишения на ИЕО по
показателите БПК5, ХПК, нефтопродукти. В сравнение с предходен период резултатите на
изход ПСОВ са по-добри и текущата санкция на дружеството е намалена.
През отчетния период най-честите нарушения на законодателството в областта на
водите са свързани с неефективна работа на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води,
в резултат на което в повърхностните водни обекти се заустват непречистени води. Източници
на непречистени води са и канализационните системи на населени места с население над 10000
е.ж. без изградени ПСОВ – Белене, Кнежа, Левски, Тетевен, Червен бряг. Очертават се
проблеми при експлоатацията на ПСОВ от малки населени места, във връзка с малките
количества отпадъчни води, постъпващи на вход ПСОВ и липса на договор между община и
ВиК оператор, който да осигурява нормален работен режим на съоръженията.
През 2013 г. започнаха строителни работи по проект финансиран от ОП Околна среда Доизграждане, реконструкция на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр.Кнежа. Предстои
въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр.Ябланица.
2.3. Почви (Приложение 3)
- Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за
употреба продукти за растителна защита
През 2013 г. са проверени 3 площадки с 53 Б-Б кубове и 31 склада, от които 5 са
централизирани складове. 3-те площадки и 5-те централизирани склада са проверени чрез
планови проверки, а 26 склада са проверени чрез извънредни проверки ( 9 във връзка с писмо
от МОСВ, 17-последващ контрол по дадени предписания по ЗУО). През 2013 г. РИОСВ Плевен
инициира извънредни проверки от комисии на складове за негодни ПРЗ в лошо състояние и за
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които е получена информация, че в тях няма налични ПРЗ. Комисиите (представители на ОУ
ПБЗН, РЗИ, ОДБХ, на общината и кмета на населеното място) са констатирали, че
действително в три от тях няма отпадъци. Същото е констатирано и за склада в гр. Плевен,
кооперативна собственост. За констатираното са уведомени Окръжна прокуратура – Плевен и
Областен управител на област Плевен. От склада в с. Ясен, общ. Плевен е извършена кражба на
ПРЗ (има прокурорско постановление). РИОСВ Плевен участва и в проверка на складовете на
територията на община Долна Митрополия по заповед на кмета на общината. При проверките
не е констатирано замърсяване на почви с негодни и излезли от употреба ПРЗ.
При извършените проверки на складовете за съхранение на негодни и излезли от
употреба ПРЗ през 2012 г. са заснети географските им координати. С цел прилагане
изискванията на Закона за управление на отпадъците по отношение на негодните ПРЗ, през
2013 г. отново е изискана информация от кметовете на общините относно собствеността на
складовете и тя е уточнена за голяма част от тях – държавна, общинска, кооперативна, частна
(вкл. на физически лица). Има и такива складове, на които собствеността и до момента не е
ясна. По справки на общините, ОД “Земеделие” Плевен, по скици, издадени от АГКК-Служба
геодезия, картография и кадастър (СГКК)-гр. Ловеч срещу собственост е отразено “Държавен
поземлен фонд (ДПФ)-МЗГ/МЗГАР”, в някои от случаите сградата не е отразена на скицата,
няма документ за собственост, липсват документи от ликвидационни съвети. В резултат на това
се установи, че голяма част от складовете в лошо състояние са с неизяснена собственост, други
са на кооперации в ликвидация и на частни лица. За констатираното относно собствеността и
състояние на складовете, разположени на земя ДПФ и без документи за собственост са
уведомени Областни дирекции “Земеделие” Плевен и Ловеч с молба за съдействие.
Изпратени са писма до ново установените собственици на складове за негодни ПРЗ.
Същите са запознати с изискванията на ЗУО и под законовата нормативна уредба по
прилагането му, и в частност задълженията на притежателя на опасни отпадъци от ПРЗ. Дадени
са предписания за класификация на отпадъци от ПРЗ и законосъобразното им управление, с цел
недопускане замърсяване на компонентите на околната среда. За върнатите непотърсени писма
е изискано съдействието на кмета на съответната община. Във връзка с указания на МОСВ са
изпратени писма с предписания за извършване на спешни ремонти или преместване на
пестицидите в други обезопасени складове до собствениците на складовете, посочени в
справката на МЗХ в лошо състояние и до кметовете на общините за докладване актуалното
състояние на складовете за негодни ПРЗ и предприемане на мерки по компетентност, с цел
недопускане замърсяване на околната среда. В резултат на това, голяма част от складовете са
обезопасени (с неизяснена собственост), въведен е ред за контрол от съответната община,
извършен е ремонт от собственици, поставени са маркировки, охрана. В последствие
отпадъците от ПРЗ от някои от тях са предадени за обезвреждане. Голяма част от складовете за
ПРЗ с неизяснена собственост до момента се поддържат (обезопасяват или ремонтират) и
контролират от кметствата на населените места. През 2013 г. периодично са изпращани писма
до кметове на общини с предписания за предприемане на мерки по компетентност и
предоставяне на информация за състоянието на складовете с неизяснена собственост и в лошо
състояние. Последната информация за РИОСВ Плевен за складовете с неизяснена собственост
и в лошо състояние и предприети във връзка с това мерки е от декември 2013 г.
През 2013 г. 12 броя ново идентифицирани притежатели на отпадъци от ПРЗ са
извършили класификация. Отпадъците от 9 склада са предадени по договор за последващо
третиране на “БалБок Инженеринг”АД, София и “Сириус Стар БГ” ЕООД, Русе (доказано с
идентификационни документи, договори, приемо-предавателни протоколи и др. документи),
предприети са мерки (ремонт или обезопасяване, маркировка и контрол) за 25 склада.
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Съставени са АУАН на две земеделски кооперации, собственици на складове за негодни ПРЗ за
неизпълнение на предписания по ЗУО.
За състоянието на складовете за ПРЗ са изготвени два доклада до МОСВ.
Резултатите за състоянието на складовете за негодни ПРЗ към 31.12.2013 г. са отразени в
таблици 4.7 и 4.8 от отчета по отпадъци.
В РИОСВ Плевен се поддържа актуална база данни за състоянието на складовете, вкл.
централизирани и контейнери - ББ куб, собствеността им, извършена класификация на
отпадъци от ПРЗ, документи за извършени дейности с отпадъци от ПРЗ, включително ремонт
складове и огради, охрана и контрол.
-

Оценка на състоянието на почвите, мониторинг
През 2013 г. Регионална лаборатория - Плевен е изпълнила мониторинговата програма
съгласно указанията на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). По мониторинг І
ниво – широкомащабен мониторинг са наблюдавани 8 пункта. Изпитването на почвените проби
включително за тежки метали (ТМ), органични замърсители и пестициди ще бъде готово до
31.03.2014 г. съгласно т. 3 от програмата за почвен мониторинг. По почвен мониторниг ІІ-ро
ниво – вкисляване през 2013 г. е наблюдаван пункт с. Велчево. Изпитването на почвените
проби е готово и предстои предоставяне на протоколите с резултатите на РИОСВ-Плевен. По
почвен мониторниг ІІ-ро ниво – Засоляване през 2013 г. са били заложени за наблюдение 3
пункта: с. Брест, с. Дъбован и с. Загражден. Не е взета почвена проба при с. Загражден поради
заливане на пункта с високи подпочвени води (близо е до р. Дунав). От резултатите от
почвеното изпитване през 2013 г. се потвърждава, че няма значителна промяна спрямо базовите
показатели за 2 - та пункта по почвени реакции: с. Брест - от слабо алкална до алкална и с.
Дъбован - от слабо алкална до алкална. Базовите оценки на засоляването за двата пункта е
съответно: с. Брест - от незасолена до слабо засолена и с. Дъбован – незасолена. По почвен
мониторинг - ІІІ ниво - локални почвени замърсявания през м. декември 2013 г. е изготвена
актуална информация за ИАОС относно местонахождението (координатите) и състоянието на
складовете за съхранение на негодни и излезли от употреба пестициди за растителна защита
(ПРЗ) за 2013 г. на територията на РИОСВ - Плевен (Плевенска и Ловешка област) съвместно с
експерт по опасните отпадъци. Преди предоставяне на информацията, същата е съгласувана с
ОУ ПБЗН - Плевен и ОУ ПБЗН - Ловеч, както и с ОДБХ - Плевен и ОДБХ - Ловеч. Тази
информация е отразена и в таблици 4.7 и 4.8 от отчета.
Чрез участие в 4 комплексни проверки на обекти с КР, е проследено изпълнението на
условията по компонент почви, включително мониторинг на почви.
-

Рекултивации
През 2013 г. не са извършвани проверки на обекти с рекултивации по компонент почви.

- Други обекти
• Животновъдни обекти (ЖО): През 2013 г. са извършени 22 проверки на 16 ЖО, от които
13 са планови, 3 са по сигнали и 6 проверки са последващ контрол по предписания. Също така
са извършени две проверки по сигнал и по жалба за евентуално причинено замърсяване на
терени с пресен торов отпад. През 2012 г. са извършени общо 28 проверки, от които 22
планови и 6 извънредни: 3 по жалби, 2 са последващ контрол, 1 проверка на ЖО в близост до
планов обект. Като цяло може да се каже, че броят на сигналите и жалбите през 2013 г. за
замърсяване с пресен торов отпад не е голям. Във връзка с един сигнал за замърсяване на
почви с пресен течен торов отпад вследствие на неправилното му съхранение е съставен е
АУАН по ЗООС и е издадено наказателно постановление. За проблема с неправилното му
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съхранение е уведомена Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Плевен. При
проверките през 2013 г. са дадени предписания за почистване на заетите площи с угнил и
полуугнил торов отпад, както и за предприемане на действия по изграждане на съоръжение
(торохранилище) за съхранение на формирания от животновъдната дейност торов отпад,
отговарящо на нормативните изисквания. Писмено са уведомявани и ОДБХ Ловеч и Плевен.
В слаби страни на контролната дейност са описани проблемите относно опазването на почви
от замърсяване с пресен торов отпад.
• Обекти за добив на нефт и газ: През 2013 г. са проверени 4 находища за добив на нефт и
1 находище за добив на нефт и газ. Не са констатирани замърсявания на почви с нефт, а
мерките за опазване на почвите, заложени в годишните проекти за разработка на находищата
се спазват. През 2012 г. са проверени 7 обекта, като също не е имало констатирани нарушения
по компонент почви.
• Обекти за добив на динамични запаси: През 2013 г. са проверени 8 обекта за добив на
динамични запаси, 2 от тях с МСИ. На един обект е констатирано, че върху земя в близост до
динамични запаси има незначителни количества инертни материали. Дадено е предписание за
почистване на терена и уреждане на ползването му съгласно нормативните изисквания. През
2012 г. също са проверени 8 обекта, като за един от тях с ММСИ е дадено предписание за
привеждане в съответствие относно смяна на статута на земята. За всичките обекти са
проведени процедури по глава Шеста от ЗООС.
Взето е участие в 3 комплексни проверки по изпълнение на условия в Решения по ОВОС
по компонент почви.
Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени 96 вътрешни
становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и проекти за рекултивация на депа.
2.4. Управление на отпадъците (Приложение 4)
През 2013г. бе обновена и допълнена подзаконовата нормативна уредба към Закон за
управление на отпадъците. Във връзка с прилагане изискванията на Закона за управление на
отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него, през 2013 г. са извършени 652 бр.
проверки в т.ч. 559 индивидуални проверки и е взето участие в 93 бр. комплексни проверки по
контролната дейност и в 14 бр. проверки на обекти с комплексни разрешителни. При
проверките са дадени 309 бр. предписания за привеждане на дейностите по третиране на
отпадъците в съответствие с екологичните изисквания. Извършените проверки са със 194 бр.
повече от планираните за отчетния период - 458 бр. Допълнителните проверки са във връзка с
изискванията на § 7, ал.1 и ал.5 от ПЗР на ЗУО, касаещи актуализация на разрешителния режим
за дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), метални опаковки,
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и
акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); с
постъпили в РИОСВ Плевен жалби и сигнали, както и във връзка с разпореждане от или
съвместно с други институции - МОСВ, полиция, прокуратура и др. Значителен брой проверки
на площадки за ТДОЧЦМ са извършени съвместно със служители на МВР. Във връзка с
констатирани нарушения по ЗУО са съставени 20 бр. АУАН. Най-общо причините за съставяне
на актове могат да се разделят на няколко групи: нерегламентирано третиране на отпадъци,
неводене на отчетност, незаплащане на дължими продуктови такси и лицензионни
възнаграждения.
За сравнение, през 2013 г. са извършени съпоставим брой проверки спрямо 2012 г. - 652
бр. проверки в т.ч. 511 индивидуални проверки и е взето участие в 104 бр. комплексни
проверки по контролната дейност и в 16 бр. проверки на обекти с комплексни разрешителни.
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-

Битови отпадъци
Във връзка с управлението на битовите отпадъци, изпълнение мерките в общински ПУО
и задълженията на кметове на общини на основание чл.113, ал.2 от ЗУО са извършени проверки
в 19 – те общини на територията на РИОСВ Плевен.
• Развитие на проектите за регионално управление на отпадъците
До края на 2012 г. на територията контролирана от РИОСВ Плевен бяха подписани
договорите между управляващия орган на ОП “Околна среда” и Регионалните сдружения за
финиширане реализацията на проектите за трите региона: Луковит, Левски (Никопол) и
Плевен.
През 2013 г. стартираха строителните работи по изпълнението на проектите
“Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците” в Регион Плевен и Регион
Левски (Никопол). Съгласно сключените договори за строителство на обектите, строителните
работи следва да завършат както следва:
- за Регион Плевен - до 22.04.2015 г.
- за Регион Левски (Никопол) – до 22.08.2015 г.
В Регион Луковит е завършено строителството на довеждащата инфраструктура до
площадката на регионалния център за управление на отпадъците. Предприети са действия за
анексиране на договора за финансова помощ от ОПОС, тъй като при проведената процедура за
избор на изпълнител всички оферти са над индикативната стойност на обекта.
• Развитие на системите за разделно събиране на битови отпадъци
В началото на отчетния период са изпратени писма до общините на територията на
РИОСВ Плевен във връзка с изпълнение задълженията по чл.19 от ЗУО и Наредбата за
опаковките и отпадъците от опаковки и предоставяне информация за сключените договори и
планираните мерки за изпълнение на задълженията по чл.19, ал.3, т.7 от ЗУО за изграждане
системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 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 такива отпадъци.
Относно изпълнение на задълженията за разделно събиране на битови отпадъци, в това
число отпадъци от опаковки и степента за развитие на системите за разделно събиране, са
извършени 15 проверки. 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. За резултатите от
проверките е докладвано регулярно в МОСВ. Допълнително са изготвени и 4 бр. обобщени
справки за 19-те общини относно: изпълнение задълженията по чл.19 от ЗУО и на изискванията
на § 5 от ПЗР на Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки; за напредъка по приемането на
общинските наредби по чл.22 от ЗУО, по осигуряване на площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО
и развитие на системите разделно събиране на отпадъците от домакинствата.
• Прилагане на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци
От съществуващите депа за неопасни отпадъци, заведени в регистъра на ИАОС, на
територията на РИОСВ – Плевен действащи са 15 депа, от които 2 регионални и 13 общински.
Във връзка с актуалното състояние на депата, експлоатацията им и спазването на
нормативните изисквания, са извършени 27 бр. проверки на действащите депа за битови
отпадъци и дружествата – оператори, въз основа на договори с общините - собственици на
депа. При извършените проверки на двете регионални депа (Троян и Ловеч) е констатирано, че
нормативните изисквания и условията в комплексните разрешителни се спазват. Останалите
действащи общински депа се експлоатират на основание §4 от ПЗР на Наредба № 6/27.08.2013.
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Крайният срок за закриването им е до въвеждане в експлоатация на съответното за общината
регионално депо.
В периода 2009 – 2011 г. е преустановена експлоатацията на четири общински депа – в
Кнежа, Ловеч, Летница, Угърчин. През отчетния период са завършени необходимите
съгласувателни процедури на работните проекти за закриване и крайна рекултивация на депата
и е одобрено финансирането им.
През 2013 г. бяха изпълнени дейностите по техническата рекултивация на общинското
депо в Угърчин съгласно одобрения проект, финансиран от ПУДООС. Във връзка с приемане
извършените дейности, са направени 3 бр. проверки и са съставени констативни протоколи,
съгласно договора с ПУДООС и взето участие в междуведомствена комисия за приемане
техническа рекултивация на депо Угърчин.
През отчетния период е извършван и контрол по изпълнение задълженията на общините
- собственици на депа да заплащат дължимите месечни отчисления, съгласно разпоредбите на
чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците. Установено е, че изискванията на
нормативната уредба, свързана с отчисленията се изпълняват. Изготвени са 2 бр. подробни
справки за количествата депонирани отпадъци, дължимите и внесени отчисления и за
изпълнение задълженията на общините-собственици на депа, като е докладвано за периоди
определени с указания на МОСВ. Към края на отчетния период, всички общини са изпълнили
задълженията по чл. чл.60 и чл.64 от ЗУО.
През 2013 г. е проведен последващ контрол на закритите сметища през предходните
периоди. Извършени са 15 проверки на 31 закрити нерегламентирани сметища. Направените 3
предписания за почистване на открити локални замърсявания в землищата на селата са
изпълнени в срок. При проверките не са открити новосъздадени незаконни сметища. Във
връзка с контрол по чистотата на пътната мрежа (чл.12 от ЗУО) са извършени 42 бр. проверки.
-

Строителни отпадъци
На територията на РИОСВ Плевен няма специализирани депа или инсталации за
третиране на строителни отпадъци. Разделно събиране се извършва за отпадъци с код 170506 –
изкопани земни маси, тъй като същите са оползотворими както на строителните обекти, така и
за запръстяване при депонирането на отпадъци. Настоящата практика е строителните отпадъци,
които не могат да бъдат оползотворени, да се извозват на действащите общински депа за
битови отпадъци.
През отчетния период е издаден регистрационен документ на “Ростер” ООД,
притежаващо мобилна трошачно-сортировъчна инсталация за третиране на строителни
отпадъци. Извършена е и проверка на обекта, на който дружеството е извършило третиране на
строителни отпадъци.
-

Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички;
негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми
Превантивният, текущ и последващ контрол по управление на отпадъците са свързани с
прилагането на Закона за управление на отпадъците и неговите подзаконови нормативни
актове, регламентиращи екологосъобразното управление на отпадъците от лица, пускащи на
пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в т.
число и контрол върху своевременно и правилно водената от тях отчетност.
През отчетния период са извършени общо 239 броя проверки на фирми, пускащи на
пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
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Планът е изпълнен на 100 %. При съпоставянето на извънредните проверки към общия брой
извършени проверки се вижда, че почти 60 % от извършените проверки по управление на
отпадъците са извънредни, вследствие получени допълнителни задачи от МОСВ, областни
управители, прокурорски разпореждания, по жалби и сигнали, по искане на прокуратура и
МВР, за проверка на дадени предписания. и др., вследствие на което, общият брой на
проверените обекти от експертите нараства значително.
Отпадъци от опаковки
През отчетния период са извършени 5 бр. проверки на търговски обекти във връзка с
разделното събиране на отпадъците от опаковки и предаването им на лица, които имат
разрешение за дейност с отпадъци. Проверявано е 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 57 броя извънредни проверки на дружества, членове на организации по
оползотворяване, във връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 14 от ЗУО, членували
през периода от месец 01.2012г до 01.06.2012г. в “Импакт Корпорейшън”АД. Дадени са
предписания за изготвяне на документи и заплащане на дължимите лицензионни
възнаграждения и за привеждане на документите на проверените дружества в съответствие с
нормативната уредба
•

Изпълнение на задълженията за разделно събиране на отпадъци от опаковки и
степента на развитие на системите за разделно събиране
Проверени са 4 търговски обекти, част от търговски вериги, действащи на територията
на РИОСВ – Плевен и 12 бр. общини във връзка с разделното събиране на отпадъци и
несмесване на отпадъците от опаковки с общия поток битови отпадъци 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 счетоводни справки за количествата
образувани и третирани отпадъци от опаковки и договори с организации по оползотворяване на
отпадъци от опаковки.
•

Негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване
Извършени са 4 броя проверки на място на лица, 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. Извършени са 6 бр.
проверки в търговски обекти относно упражняване на контрол по спазване на чл.140 от ЗУО.
Установено е, че отпадъците от батерии не се смесват с общия поток от битови отпадъци. В
търговските обекти са поставени съдове за обратно приемане на отпадъци от батерии.
Представени са договори с организации по оползотворяване на отпадъци от батерии и приемопредавателни протоколи за предадени отпадъци от батерии.
•

Излезли от употреба гуми
Извършени са 15 броя проверки на място на обекти, в които се извършват продажба и
смяна на гуми, в изпълнение на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.
Проверени са възможностите за приемане на излезлите от употреба гуми от крайните
потребители, воденето на отчетност по реда на Наредба № 2 за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични
регистри, договори за предаване на ИУГ. При проверките се установи, че количествата
генерирани от дейността ИУГ, съответстват на предадените количества. Не се установи пускане
•
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на пазара на гуми втора употреба и регенерат от проверяваните обекти. През 2013 г. е
проверена и 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, неработеща.
Отработени масла
В изпълнение изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните
нефтопродукти, са извършени 32 бр. проверки, във връзка с разделното им събиране,
съхраняване, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането им. Приоритет през 2013
г. бе предотвратяване на нерегламентираното изгаряне на отработени масла в печки за
отопление. Освен извършване на текущ контрол, експертите от РИОСВ Плевен информираха
проверяваните лица за канцерогенното действие на образуваните при нерегламентираното
горене на отработени масла диоксини и фурани. При проверките на лица, действащи на
територията на РИОСВ – Плевен, не е констатирано несъответствие в генерирани
(включително налични от предходни години), предадени и налични количества отработени
масла, както и нерегламентираното им третиране.
На територията на РИОСВ Плевен 2 фирми имат издадени разрешения за рафиниране на
отработени масла чрез ректификация и последваща очистка. В издадените на фирмите
документи по чл.35 от ЗУО са вписани условия, гарантиращи екологосъобразното им
рециклиране.
•

Продуктови такси
При проверки на задължените лица по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците е
констатирано, че в изпълнение изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки, за периода 2009-2013г. в ПУДООС са внесени продуктови такси на обща стойност
31015,20 лв., след направени предписания от РИОСВ – Плевен. За предходния пет годишен
период, постъпилите лицензионни възнаграждения (за опаковки) в организации по
оползотворяване са 1 045 721,90 лв.
Установено е, че за пуснати на пазара гуми, през 2013г. са заплатени 341 056 лв.
лицензионни възнаграждения в организациите по оползотворяване на отпадъци от гуми –
“Гумирек” АД и “Екомедиана 2010” АД. През 2013 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 55 610,32 лв.
По отношение на пуснати на пазара батерии през 2013г. са проверени две дружества и е
установено, че са внесени лицензионни възнаграждения в размер на 4445.57 лв. – за периода
м.01- м.09.2013г.
На територията на РИОСВ – Плевен работят 2 дружества, пускащи на вътрешен пазар
свежи масла. Дружествата членуват в организации по оползотворяване на отработени масла –
“Лубрика – екологични дейности” ООД и “Ойл Рециклейшън” ООД. Внесените лицензионни
възнаграждения през 2013г., отнасящи се за същата година, са в размер на 435 410.62 лв.
Във връзка с начислени еко-такси за пуснати на пазара автомобили, за предходния
тригодишен период са начислени и платени лицензионни възнаграждения в “Автоекобул” АД в
размер на 48 068.40 лв. и в “Българска рециклираща компания” АД – 40 740 лв.
При проверките е осъществен контрол 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.
•
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-

Производствени отпадъци
През 2013 г. са проверявани основно обекти, третиращи производствени и опасни
отпадъци и имащи издаден документ или подлежащи на издаване на документ по чл.35 от ЗУО
– 212 бр. в т.ч 41 бр. в рамките на комплексни проверки по контролната дейност. Проверявани
са и 399 бр. в т.ч 52 в рамките на комплексни проверки генератори на отпадъци, във основа на
извършена оценка на риска, което е отразено детайлно в справка 4.9 и справка 4.10 към отчета.
Обект на контрол са условията, при които се извършва третирането на отпадъците и
съответствието им с издадените разрешителни документи, начините за съхранение и воденето
на отчетност по отпадъците. Запазва се положителната тенденция от 2012 г. за увеличаване
броя на фирмите, въвели разделно съхранение на отпадъците си, водещи отчетни книги за
отпадъците и предоставящи идентификационни карти за извършен превоз на опасни отпадъци.
Към 31.12.2013 г. в РИОСВ Плевен са постъпили и проверени 5042 бр.
идентификационни документи по Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ
бр.10/2013 г.). С цел по-ефективно проследяване движението на отпадъците, информацията от
идентификационни документи е въведена в Excel формат. Заверени са 1398 бр. отчетни книги.
Броят им в сравнение с 2012 г. е значително по-голям поради влизане в сила на Наредба № 2
(ДВ бр.10/2013 г.)
Третиране на биоразградими отпадъци и утайки от ПСОВ
През 2013 г. са проверени обекти, в които се генерират и/или третират биоразградими
отпадъци, градските пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) към ВиК Плевен,
Ловеч и Троян, както и обекти с локални пречиствателни станции за отпадъчни води (ЛПСОВ),
генериращи и управляващи отпадъци от утайки от ПСОВ. Проверена е и изградената, и
работеща на територията на РИОСВ – Плевен компостна площадка за производство на компост
за собствени нужди от отпадъци на “Оранжерии Гимел II” EOOД. Идентифицирани са нови
фирми (дървопреработвателни, от хранително-вкусовата и текстилната промишленост,
включително третиращи биоотпадъци до получаване на продукт-пелети и/или брикети,
птицеферми и др.) генериращи и третиращи биоразградими отпадъци, както и такива с
изградени и работещи ЛПСОВ. За 2013 г. няма данни за оползотворени утайки от ПСОВ в
земеделието.
Извършена е проверка на площадки за съхраняване на зелени растителни отпадъци
(тревни и градински) в населените места на общините Гулянци, Червен бряг, Луковит.
Площадките са определени със заповед на кметовете на населените места, съгласувана с кмета
на общината. Води се информационна кампания за запознаване на населението. Контролът за
недопускане замърсяване на площадките с други отпадъци се извършва със съдействието на
служители по схеми “Развитие” и се документира.
•

-

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:
“Златна Панега цимент” АД оползотворява производствени и опасни отпадъци чрез:
изгарянето им като алтернативно гориво при температура, достигаща до 2000 оС в 2 бр.
ротационни пещи с капацитет 1750 т/24 часа всяка и като добавки към клинкера и цимента, за
което има издадено комплексно разрешително КР № 76/2005. Дружеството е оператор и на
шредерна инсталация, в която се извършва предварително третиране на отпадъци за получаване
на RDF-горива.
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“Енеркемикал” ЕООД има издадено разрешение № 08-ДО-307-00 от 15.03.2013 г 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.
“Полихим СС” ЕООД регенерира отработени масла в 2 бр. ректификационни колони с
капацитет 10 т/24 часа и 40 т/24 часа, за което има издадено комплексно разрешително КР №
440-Н0/2012. Оператор на инсталация за регенериане 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 № 21/2004, е
оператор на трифазова центрофуга с капацитет 9 т/24 часа за предварително третиране
(обезводняване) на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
“КАМ” ООД е оператор на реактор за получаване на алуминиев сулфат от алуминиев
хидроокис, получен чрез извличане на алуминий от композитни опаковки.
“СИС” ЕООД, ЕТ “Сима - Яким Михов”, “Есмос” АД, „Сторгозияпласт” ЕООД,
„Унитрейд-БГ” ООД 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.
“Балкантрейд” ЕООД, Троян има издадено разрешение № 08-ДО-293-00/12.02.2013 като
оператор на Инсталация за оползотворяване на отпадъци от РЕТ бутилки с капацитет 2000 т/г.
и Инсталация за оползотворяване на отпадъци от тетрапак опаковки с капацитет 1600 т/г.,
които не са действащи през 2013 г. “Колеко норд” ЕООД, Плевен, “Осъм” АД, ЕТ “Велиан
Марков”, “Ванекс” ЕООД извършват сортиране и балиране на отпадъци от опаковки.
“Рубин Инвест” АД е оператор на Инсталация за производство на амбалажно стъкло от
стъклени отпадъци във ванни пещи – 2 бр. с капацитет 280 т/24 часа,/ 165,6 т/24 часа, за което
има издадено комплексно разрешително КР 127-Н1/2010 г.
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-349-00/04.09.2013 – в електродъгови пещи-2бр. и индукционни пещи2бр.
Издадени разрешение за претопяване на отпадъци от цветни метали имат: “Алуком”,
разрешение № 08-ДО-301-00/28.02.2013 г. 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. Дружеството
извършва и предварително третиране – брикетиране в брикетиращи преси за метален прах и
стружки под налягане – 2 бр. с капацитет 1 т/24 часа, има изградена инсталация (цех) за
ротационно леене на полиетилен (ниска плътност – високо налягане) с възможност за
използване на регранулат, използва пресножица за нарязване на стоманени отпадъци и
пресоваща и балираща машина за хартиени и картонени отпадъци.
Регенериране на текстилни отпадъци извършват “Ретекс” АД, “Витекс” АД и ЕТ “Дочо
Ковачев”. Най-общо процесите на регенериране включват нарязване, разчепкване, балиране.
“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.
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен

31

Отчет за дейността на РИОСВ – Плевен през 2013 г.

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.
Тръстеник, “Фърничър” ООД гр.Троян; “Екомебел” ООД гр. Плевен, Кооперация “Обнова”с.
Черни Осъм, “Уолтопия” ООД гр.Летница, “Мебеликс” ООД гр. Троян; “Атлант БГ” ЕООД
гр.Троян, “Явор ДД” ЕООД гр.Тетевен,”Осъм” АД гр.Ловеч и др. – изгаряне на дървесни
отпадъци и “Растителни масла” ООД гр.Плевен; “Олива”АД гр.Кнежа; “Златен лъч” ООД гр.
Долни Дъбник, СД “ДиникоДиков, Недков и сие” гр. Червен бряг, “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.
ГПСОВ, ВиК “Стенето” Троян; ГПСОВ, ВиК Плевен ГПСОВ и ВиК Ловеч – извършват
обезводняване и уплътняване на генерираните от дейността им утайки.
Оператори на инсталации за обезвреждане на опасни болнични отпадъци са УМБАЛ Др Георги Странски ЕАД и Андрееви ООД, МБАЛ Авис Медика. Обезвреждането включва
шредиране на болничните отпадъци и последващото им автоклавиране.
“Оранжерии Гимел II” ЕООД извършва компостиране в купове на собствени отпадъци
от зеленчукопроизводство и дървесни (клони от почистване на паркове) и производство на зрял
компост за собствени нужди, с производителност 300/350 т/год.);
На територията на РИОСВ Плевен населени места с програми за домашно
компостиране, финансирани от ПУДООС са:
- гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч - Раздадени са 200 броя биокомпостера.
- с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч - Раздадени са 193 броя биокомпостера.
Фамилно компостиране през 2013 г. е въведено и в общините Ловеч, Левски и Долни
Дъбник, като компостерите са закупени с общински средства. Произведеният компост се
оползотворява за собствени нужди.
-

Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци
Във връзка с осъществяване на ефективен превантивен контрол по опазване на околната
среда от въздействието на отпадъците, през 2013 г. са издадени 72 бр. разрешения по чл.67 от
Закона за управление на отпадъците, от които 59 бр. нови и 13 бр. изменения и допълнения на
издадени разрешения. Извършена е регистрация и са издадени 91 бр. регистрационни
документи по чл.78 от ЗУО, в т.ч 80 бр. нови и 11 бр. изменения и допълнения. РИОСВ Плевен
е провела 10 бр. процедури по прекратяване на документи по чл. 35 от ЗУО - на ниво
заявление, както и прекратяване действието на издадени документи. През отчетния период има
и 3 бр. отказа за издаване на разрешителни документи поради несъответствия с екологичното
законодателство. В изпълнение изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците,
128 притежатели са извършили класификация на генерираните от дейността им отпадъци.
Заверени са 631 бр. работни листа.
В сравнение с 2012 г., е увеличен броя на издадените разрешения и регистрационни
документи поради новите изисквания, касаещи разрешителния режим, а именно прилагане на §
7, ал.1 и ал.5 от ПРЗ на ЗУО. Стриктно се спазват разпоредбите на чл.70, ал.2 и чл.72, ал.2 от
ЗУО – преди издаване на документ по чл.67 от ЗУО, се прави проверка на място относно
съответствие на подадената в заявлението информация с реалната обстановка, както и
съответствие на площадката, на която ще се третират отпадъците, с нормативните изисквания.
Веднъж годишно се проверява и изпълнението на условията, вписани в документите по чл.35 от
ЗУО. От извършения контрол се установи, че основни затруднения фирмите срещат с воденето
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на отчетност по реда на Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.
-

Контрол по трансграничен превоз на отпадъци
С цел предотвратяване нерегламентирания внос на отпадъци, РИОСВ Плевен има
принципно споразумение с ГКПП Сомовит – Никопол за взаимно уведомяване. През 2013 г. в
РИОСВ Плевен постъпиха 5 бр. писма от Главна дирекция “Гранична полиция”, ГПУ - Петрич
за внос на излезли от употреба гуми. РИОСВ Плевен извърши документални проверки и даде
предписания на задължените лица с цел осъществяване събираемост на продуктови такси.
През 2013 год. са извършени всички планови проверки и всички разпоредени от
МОСВ, МВР, Областни управители и др. извънредни проверки на генератори на
отпадъци и лица, извършващи третиране на отпадъци.
2.5. Защитени територии, защитени зони, биологично разнообразие и генетично
модифицирани организми (Приложение 5)
През 2013 г. от направление “БРЗТЗ” към РИОСВ – Плевен са направени 244 броя
проверки, от които 106 бр. планови и 138 бр. извънредни. Дадени са 52 бр. предписания.
Съставени са 105 бр. акта, от които 23 са по сигнали (3 от сигналите са от 2012 г.), а 1 е по
жалба. Подготвени са 22 бр. принудително-административни мерки. Извършените планови
проверки са 106 бр., с които са проверени всички 123 бр. планувани за проверка обекти.
Разликата в броя на проверените обекти и извършените проверки е резултат от следното:
• с един констативен протокол е извършена проверка на 14 обекта - условия в 14 бр.
Решения по ОС;
• по ЗГМО са били планувани 8 проверки, а План-графикът за извършване на контрол по
ЗГМО за 2013 г. е уточнен с Писма на ИАОС, изх. №, № 91-00-1417/29.01.2013 г. и № 04-009018/10.05.2013 г. (вх. № , № 681/04.02.2013 г. и № 3112/13.05.2013 г. на РИОСВ – Плевен,
съответно). По тази причина, от плановите проверки по ЗГМО са отпаднали 3 бр. обекти, а е
добавен 1 бр. нов обект. Така извършените проверки по ЗГМО са 6 бр.
Извършените 106 броя проверки през 2013 г. са на 123 обекта и са със 7 бр. по-малко в
сравнение с предходната 2012 година, когато са били извършени 130 проверки на обекти.
-

Защитени територии и зони
• По Закона за защитените територии (ЗЗТ) са направени 39 бр. проверки - 15 бр. планови
и 24 бр. извънредни. Дадени са 44 бр. предписания, свързани главно с контрол при
провеждането на снимачна дейност в природна забележителност “Проходна”, с. Карлуково,
област Ловеч. Съставени са 3 бр. акта.
В сравнение с 2012 г. са направени 17 бр. проверки повече: 5 бр. планови и 12 бр.
извънредни. (За 2012 г. по ЗЗТ са извършени 22 бр. проверки, от тях 10 бр. планови и 12 бр.
извънредни).
Изготвени са 7 бр. писма за съгласуване на дейности по §7 от ЗЗТ и 2 бр. за
несъгласуване на снимачна дейност в природни забележителности “Проходна”, “Деветашка
пещера” и “Марата”.
Изготвени са 18 бр. проектозаповеди за актуализиране на площи на защитени територии,
от които 12 бр. са обнародвани в Държавен вестник. Извършено е геодезическо заснемане на 4
бр. защитени територии, с цел установяване на точното им местоположение и последващо
актуализиране на площите.
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По глава ІІ “Национална екологична мрежа” от ЗБР:
- направени са 50 бр. проверки, от които: 5 бр. планови проверки на защитени зони, 18
бр. планови проверки за изпълнение на условия от 32 бр. Решения по ОС, 27 бр. извънредни
проверки за нарушения в защитени зони (за сечи в ЗЗ, за разораване на пасища в ЗЗ, сеч на
единични дървета в земеделски земи и др.), като са дадени 2 бр. предписания. Съставени са 41
бр. АУАН, от които 14 бр. са за неспазване на условия в Решения по ОС, издадени от
Директора на РИОСВ – Плевен, 15 бр. са за проведени сечи, 10 бр. са за разораване на пасища,
ливади и мери и 2 бр. са за строителство.
В сравнение с 2012 г. са направени 17 бр. проверки повече: 22 бр. повече планови и 5 бр.
по-малко извънредни. (През 2012 г. са направени 1 бр. планова и 32 бр. извънредни проверки за
нарушения в защитени зони от които 5 бр. извънредни проверки на условия в 5 бр. решения по
ОС на РИОСВ Плевен.)
- издадени са 404 решения по чл. 18, чл. 20, чл.28 и §2 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), от които
200 бр. са решения за прекратяване на процедура, а 3 бр. са по чл. 20 от Наредбата за ОС;
- издадени са 1766 преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни
предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо провеждане на
процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
- издадени са 9 решения по АПК;
- през 2013 г. са постъпили 1020 бр. уведомления за планове и програми, свързани
със сеч на гори, по които е започната и/или завършена процедурата по реда на чл.2, ал.2 от
Наредбата за ОС.
•

-

Биологично разнообразие
По Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (без глава ІІ “Национална
екологична мрежа” от ЗБР) направените проверки са 108 броя, от които 58 бр. планови и 50
бр. извънредни. Дадени са 4 бр. предписания. Съставени са 47 бр. акта. Подготвени са 22 бр.
принудително-административни мерки но основание ЗБР.
В сравнение с 2012 г. са направени 61 бр. проверки повече: 39 бр. повече планови и 22
бр. повече извънредни. (През 2012 г. са направени 47 бр. проверки, от които 19 бр. планови и 28
бр. извънредни.)
- Извършени са 40 бр. проверки на видове животни от приложение №3 на ЗБР. От тях 1
бр. е планова - на гнездова колония на чапли до язовир “Каменец”, землище с. Каменец, обл.
Плевен. 39 бр. са извънредни: 3 бр. са свързани с проверки на видове птици, наблюдавани по
време на Средно зимното преброяване на водолюбивите птици; 3 бр. са проверките на условия
в разрешителни по Наредба 8/2003 г. на МОСВ, като са дадени 2 бр. предписания; 1 бр. е
проверката на трофеи от защитени видове в заведение за обществено хранене; 24 бр. са
проверките на защитени животни във връзка с оказване на помощ на птици и 7 екземпляра от
вида обикновена блатна костенурка, намерени в безпомощно състояние; 3 проверки са за
нанесени щети от мечка в община Априлци, обл. Ловеч, 3 бр. във връзка с Хотел “Федора”,
земл. гр. Тетевен, местност “Просеченик” (проверка на препарирани екземпляри, собственост
на Федор Милев Павлов, по сигнал с вх. №ОИК-3-89/02.09.2013г.), 1 бр. в “Хибриден център по
свиневъдство”“ АД - гр. Шумен, ул. “5-ти километър”, ЕИК 837083489 (за притежаване на
птици от защитени видове от Приложение №3 на ЗБР в ПИ №000200, местност “Булин дол”,
земл. с. Дисевица, общ. Плевен, по сигнал с вх. №ОИК-3-116/18.11.2013г. и вх. № ОИК-3116/12.12.2013г. на РИОСВ-Плевен), 1бр. в местността “Орлето”, земл. с. Дисевица, общ.
Плевен (за улов на птици от защитени видове от Приложение №3 на ЗБР (по цитираните поРегионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен
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горе сигнали)).Съставени са 2 бр. АУАН за излагане на публични места на препарирани
екземпляри от защитен вид – дива котка.
- Направени са 8 проверки на колекционери на видове по CITES, от които 3 бр. планови
и 5 извънредни. Издадени са 33 бр. регистрационни карти на видове по CITES. Съставен е 1 бр.
АУАН за неподадено заявление в РИОСВ – Плевен за издаване на регистрационни карти за
папагали.
- Направени са 4 бр. проверки на зоопаркове, от които 3 бр. планови на зоопарк
“Кайлъка”- гр. Плевен, зоопарк - Ловеч и зоопарк “Гергана”-Кнежа и 1 бр. извънредна – на
зоопарк “Кайлъка”- гр. Плевен.
- Направени са 2 бр. планови проверки на РИМ, Отдел “Природа”-гр. Плевен и
Природонаучен музей – с. Ч. Осъм.
- Направени са 4 бр. планови проверки на зоомагазини в гр. Плевен и гр. Ловеч.
- Направени са 2 бр. планови проверки на Общинските пазари в гр. Плевен и гр. Троян.
- Направени са 30 бр. проверки на защитени дървета: 16 бр. планови и 14 бр. извънредни.
Една от извънредните проверки е на летен дъб, в центъра на гр. Плевен, по сигнал за
предстояща сеч и с цел започване на процедура за обявяването им. Протокол за обявяване е
подписан само за едното дърво, чийто собственик е Община Плевен. За другото вековно дърво,
собственикът – управителят на “Нармаг” ЕООД гр.Плевен, отказа да подпише протокол за
обявяването му за защитено по реда на ЗБР. Съставен е 1 бр. АУАН за кастрене на защитено
дърво – черница в с. Крушовене, общ. Д. Митрополия.
- През 2013 г. са приключени 17 бр. Разрешителни на МОСВ по Наредба 8/2003 г. (ДВ
бр. 4/2004 г.).
- Направени са 17 бр. проверки на пунктове за изкупуване на охлюви, от които 15 бр.
планови и 2 бр. извънредни.Съставени са 2 бр. АУАН.
По Закона за защита на животните са направени 4 бр. проверки, които са извънредни.
Дадено е 1 бр. предписание. Издадени са 28 бр. регистрационни карти за диви животни.
-

Мониторинг на биологичното разнообразие
Взето е участие в Средно зимното преброяване на водолюбивите птици.

-

Лечебни растения
По Закона за лечебните растения (ЗЛР) са направени общо 37 бр. проверки на
билкозаготвителни пунктове и на Общини Тетевен и Червен бряг, от които 17 бр. планови и 20
бр. извънредни. Дадени са 3 бр. предписания. Съставени са 55 бр. АУАН (44 бр. за
непредставяне на справка за ползваните билки през 2012 г., 11 бр. за изкупуване на билки без
позволително за ползване и за необявени на билкозаготвителни пунктове в РИОСВ – Плевен).
В сравнение с 2012 г. са направени 17 бр. проверки повече: 1 бр. повече планова и 16 бр.
повече извънредни. (През 2012 г. по Закона за лечебните растения са направени 20 бр. проверки
- 16 планови и 4 бр. извънредни.)
Регистрирани са 17 бр. книги за изкупените, реализираните и наличните количества
билки.
През м. март беше извършено разпределение на количествата билки от лечебни растения
под специален режим на опазване и ползване за област Ловеч през 2013 г.
-

Генетично модифицирани организми
По Закона за генетично модифицираните организми са направени 6 бр. проверки, от
които 5 бр. планови и 1 бр. допълнителна, във връзка с изпълнение на годишна програма за
провеждане на контрол по ЗГМО.
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен

35

Отчет за дейността на РИОСВ – Плевен през 2013 г.

През 2013 год. са извършени планови проверки на всички планувани обекти защитени територии, защитени зони, биологично разнообразие и генетично
модифицирани организми.
2.6 Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване (Приложение 6)
ОВОС и ЕО
Осъществен е писмен контрол по документи на условията в 43 бр. решения по ОВОС и
за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, издадени от МОСВ или от РИОСВ
– Плевен, по които са извършени общо 61 бр. проверки, в т.ч. 41 по документи и 20 на място.
Направени са 5 извънпланови проверки по общо 3 решения, във връзка с чл. 93, ал. 7 от ЗООС,
по постъпил сигнал и по писмо на ИАОС. По време на плановите проверки е констатирано 1
административно нарушение – неизпълнение на условие в решение по преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС, като на законния представител на “Веко” ЕООД, гр.
Троян е изпратена покана за съставяне на АУАН.
Във връзка с чл. 93, ал. 7 и чл. 97, ал. 8 от ЗООС са извършени общо 5 проверки (3
планови и 2 извънредни), при които е установено, че не е започнало осъществяването на
инвестиционното предложение, поради което постановеното Решение по ОВОС/Решение за
преценяване необходимостта от ОВОС, е загубило правно действие, за следните решения:
• Решение № ПН 10-11/2008 г. - Жилищен комплекс от 7 сгради на “Санта Мария” ЕООД,
с.Рибарица (чл. 97, ал. 8 от ЗООС)
• Решение № ПН 11-10/2008 г. - Жилищен комплекс от 5 сгради на “Санта Мария”
ЕООД”, с. Рибарица (чл. 97, ал. 8 от ЗООС)
• Решение № ПН 7 ПР/2008 г. - Ваканционeн комплекс в м. “Шумака”, с. Лесидрен, общ.
Угърчин (чл. 93, ал. 7 от ЗООС)
• Решение № ПН 98-ПР/2007 г. - Изграждане на “МВЕЦ Ореховица 2” на река Искър (чл.
93, ал. 7 от ЗООС)
• Решение № ПН 104-ПР/2008 г. - Изграждане на МВЕЦ”Чомаковци 1” (чл. 93, ал. 7)
През 2013 г., съгласно чл. 30 от Наредба за ЕО, е извършено наблюдение и контрол по
документи при прилагането на следните планове/програми (видно от справка 6.7.):
• Становище № ПН 1-1/2006 г. – “Подробен устройствен план (ПУП) на туристически
комплекс “Беклемето”, в землищата на с. Балканец и с. Бели Осъм, община Троян”
• Становище № ПН 1-1/2007 г. – “Частично изменение на Общ устройствен план и
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на централна градска част
и промишлена зона – изток на гр. Никопол, община Никопол”
През 2013 г., съгласно чл. 29 от Наредба за ЕО, е извършено наблюдение и контрол по
документи при прилагането на следните планове/програми (видно от справка 6.7.):
• Становище № ПН 1-1/2011 г. - “Общ устройствен план на гр. Белене”
Констатирано е, че планът не е влязъл в сила поради необходимост от извършване на
допълнителни процедури по Закона за устройство на територията (изключване на земи от
територията на Природен парк “Персина”).
Комплексни разрешителни (КР)
За отчетния период няма издадени комплексни разрешителни по чл.117, ал.1 и ал.2 от
ЗООС за обекти, разположени на територията на РИОСВ – Плевен. През периода от
01.01.2013г. до 31.12.2013 г. са извършени 28 бр. проверки, от които: 23 бр. комплексни
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проверки във връзка с контрол по изпълнението на условията в КР съгласно плана за 2013 г.(14
бр.) и проверки за достигане капацитет на инсталации по Пр № 4 от ЗООС (9 бр.); 5 бр.
проверки по сигнал, последващ контрол, разпломбиране в инсталация с отменено КР.
Съставени са 28 бр. констативни протокола и са дадени общо 34 бр. предписания за.
Издадени са 2 становища, във връзка със заявления за нови КР на “Джи Еф Еф “АД гр.
Никопол и “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски
(Никопол)”, гр. Никопол, както и 1 писмено становище във връзка със запитване на народен
представител. Изготвено е становище по изменение на КР с оператор “Златна Панега цимент”
АД, с.Зл. Панега. Промяна на името имат операторите “Рубин” АД, гр. Плевен и “Агро
2006”ООД, гр.Стражица. Взето е участие в 3 бр. консултации и работни срещи, проведени в
ИАОС и МОСВ във връзка с изменение на КР, както и участие в 1 извънредна проверка във
връзка с писмо на ИАОС на оператор с издадено КР. Подготвено и изпратено писмо във връзка
с промяна и извеждане от обхвата на Пр. № 4 на оператор и е пломбирана част от изведената
инсталация.
Извършен е планов контрол на 14 бр. оператори с издадени КР по чл.117, ал.1 и ал.2 от
ЗООС :
- “Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен;
- “Златна Панега цимент” АД, с.Зл. Панега;
- “ТЕРА” АД, гр. Червен Бряг;
- “Рубин” АД, гр. Плевен;
- “Старткерамик”ООД, с. Михалци;
- “Пилигрим 67” ЕООД, с. Горна Митрополия;
Регионално депо Троян;
Регионално депо гр. Ловеч;
- “ВТПГ Консулт” ООД, гр. В. Търново;
- “Славяна” АД, гр. Славяново;
- “Джи ЕФ ЕФ” АД, гр. Никопол
- “Феникс Инверс” ООД, гр. Ловеч
- “Полихим-СС” ЕООД, гр. София,
- “Петокладенци” ЕООД гр.София, площадка с.Петокладенци
За всички планови проверки са издадени заповеди за извършване на комплексни
проверки и са изготвени писма до БДУВДР и до операторите на инсталациите за определяне на
компетентни лица, които да вземат участие в КП.
През отчетния период има съставен 1 бр. акт за неизпълнено условие от КР на “Джи ЕФ
ЕФ” АД, гр. Никопол.
Във връзка с информация за нови оператори са проведени проверки и са събрани
актуални данни за обекти с производствен капацитет съгласно Пр.№4 от ЗООС. Операторите
“Осъм” АД, гр. Ловеч, “Алуком” АД, гр. Плевен, “Велур” АД, гр. Ловеч, “Велде България” АД
гр. Троян и “Сартен България” ООД гр. Плевен ежемесечно изпращат справки в РИОСВ.
През 2013 г. са постъпили 21 ГДОС, които са проверени в определения срок .Изпратени
са становища и електронни версии до ИАОС. В РИОСВ – Плевен са внесени 4 писма от
оператори без ГДОС, които не са осъществявали дейност през 2012 г. Проведен е контрол и
проверка на данните, попълнени от операторите относно ЕРИПЗ.
Изготвени са доклади от комплексни проверки, които са публикувани на интернет
страницата на РИОСВ – Плевен и предоставени на операторите съгласно чл. 154 а) от ЗООС.
На операторите с КР са създадени електронни досиета с достъп от всички експерти.
Попълва се електронна таблица с данни за извършените проверки, предписания и
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кореспонденция. Актуализират са електронните досиета на всички оператори с издадени
комплексни разрешителни. Дават се консултации по телефона и на място.
Във връзка с повишаване компетентността и професионалната информираност се
поддържат контакти с експерти от МОСВ, ИАОС по въпроси свързани с процедурите за
комплексни разрешителни. Поддържа се вътрешната база данни за процедурите по КПКЗ.
Най – важни постигнати резултати в направление “КПКЗ”:
Всички контролирани обекти на територията на РИОСВ – Плевен, попадащи в обхвата
на Приложение № 4 от ЗООС, са с издадени комплексни разрешителни.
Химикали
Цел на прилагането на законодателството в областта на опасните химични вещества и
управление на риска е намаляване и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве и
околната среда вследствие на използването и производството на опасни химикали.
В тази връзка е извършен контрол по отношение на:
- Спазване на условията на издадените разрешителни за експлоатация по чл. 104 от
ЗООС на предприятия с висок рисков потенциал и на предприятия с нисък рисков потенциал, в
които е въведена система от мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията от тях;
- Спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействието на
химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и европейското законодателство по химикали при
производството, употребата, съхранението и свободното движение на химикали.
В рамките на годишния план за контролна дейност през 2013 г. на РИОСВ – Плевен, са
предвидени общо 51 бр. проверки - 45 проверки по прилагането на законодателството в
областта на химикалите и 6 проверки на предприятия с нисък и висок рисков потенциал, в
обхвата на Глава Седма, Раздел І от ЗООС.
През 2013г. са извършени общо 66 броя проверки (59 обекта) – 55 бр. проверки (52
обекта) по законодателството в областта на химикалите и 11бр. проверки (7 обекта) на
предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма,
Раздел І от ЗООС.
За отчетния период са проведени 14 бр. извънредни проверки - 4 бр. последващ контрол
по изпълнение на дадени предписания, 5 бр. по сигнал и 5бр. други – за прилагане на ПАМ, за
извършван внос и съхранение на химикали.
Дадени са общо 41 предписания (25 бр. предписания по законодателството по химикали
и 16 бр. предписания по контрола на риска от големи аварии).
В предвид горе цитираното може да се счете за изпълнен заложения обем на работа през
2013 г. Броят на извършените проверките спрямо плана за 2013 г. е увеличен, поради
извършени извънредни проверки - по сигнали, последващ контрол по изпълнение на дадени
предписания и по писма на МОСВ.
Във връзка със задълженията в областта на химикалите, през предходната 2012 г. е
осъществен контрол на 86 обекта на територията на Плевенска и Ловешка област за спазване на
законодателството по химикали и предотвратяване на риска от големи аварии. Проведени са 91
бр. проверки и са дадени 157 бр. предписания.
При сравнение на резултатите от извършената контролна и превантивна дейност през
2012 г. и 2013 г. и след обобщаването им могат да се направят следните изводи:
- В сравнение с 2012 г. броя на проверените обекти за отчетната 2013 г. е по- малък, тъй
като отпаднаха за контрол обекти с преустановена производствена дейност и обекти с нисък
риск за околната среда. Плануваните за контрол обекти, попадащи в обхвата на Регламент
850/2004 г. (УОЗ) през 2013 г. са по- малко в сравнение с 2012 г. Налице е качествена промяна
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при организацията и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси през 2012г.,
вследствие на което е редуциран броя на планувани проверки по изискванията на наредбата за
съхранение на опасни химични вещества и смеси.
- Броя на дадените предписания през 2013 г. е занижен ( 4 пъти спрямо 2012г.) информацията по веригата на доставки е пълна, повишена е активността и екологичната
отговорност на операторите;
- Заложения обем на работа през 2013 г. е изпълнен;
- Не е установено неспазване на законодателството по химикали и за отчетния период
няма съставен АУАН;
-

Прилагане на Регламент ЕО №1907/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета за
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
В годишния план за 2013 г. на РИОСВ – Плевен бяха предвидени за проверка 42 обекта
на територията на Плевенска и Ловешка област по прилагането на Регламент REACH.
През отчетната 2013 г. РИОСВ Плевен извърши 45 броя проверки (43 обекта) по
прилагането на Регламент REACH, дадени са 17 броя предписания - за регистрационен статус и
справка за производство и употреба.
През 2012 г. е извършен контрол на 66 обекта (67 броя проверки) на фирми
(производители, вносители и потребители по веригата на химични вещества) и са направени 57
броя предписания.
След обобщаване на резултатите от извършената контролна дейност по прилагането на
Регламент REACH през 2012 г. и 2013 г. и при сравнението им могат да се направят следните
изводи:
- увеличен е броя на извършените проверки спрямо плана за 2013 г., поради
идентифициране на нови фирми, задължени по Регламент REACH;
- занижен е броя на дадените предписания през 2013 г. (три пъти спрямо 2012 г.) информацията по веригата на доставки е пълна, повишена е активността и екологичната
отговорност на операторите;
Приоритети за контролна дейност през 2013 г. бяха фирмите, попадащи в обхвата на
Регламента за изпълнението на изискванията за:
- регистрацията на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия по
Регламента с краен срок 31 май 2013 година;
- ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на определени
опасни химични вещества от Приложение XVII на Регламента;
- разрешителен режим на веществата, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC) от
Приложение XIV на Регламент REACH - наличие и контрол на употребите на веществата от
списъка за разрешаване;
- контрол на производители, вносители и потребители по веригата за наличие на
информационен лист за безопасност (ИЛБ), изготвени по Регламент (EO) 453/2010 г.
Извършени са проверки на 15 бр. производители, 12 бр. вносители и 37 бр. потребители
по веригата на химикали на територията на Плевенска и Ловешка област.
Основен приоритет на контрола по Регламента през 2013г. беше изпълнение на
задължението на производители и вносители на територията на РИОСВ Плевен за
регистрацията на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия с краен срок 31
май 2013 година. В тази връзка РИОСВ Плевен отправи запитване и извърши проверки на 13
бр. фирми на територията на Плевенска и Ловешка област, в резултат на което се констатира:
1. 8 бр. фирми нямат задължения за извършване на регистрация на вещества в ECHA,
тъй като:
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- 4 бр. са “потребители по веригата” за всички вещества и смеси, които използват;
- 1 бр. дружеството не извършва производствена дейност от юли 2007;
- 1 бр. дружество не извършва внос на полимер полиетилен (ниска плътност – високо
налягане) от страни, извън ЕС.
- производител на дървени въглища промени тонажната група и срока за същинска
регистрация на 2018 г.
- 1 бр. дружество промени ролята си по веригата-от вносител на потребител по веригата.
2. Изпълнили задължения за същинска регистрация с краен срок 31 май 2013 са 2
дружества (производители), регистрирани са общо 2 броя вещества (калциев дихидроксид).
3. РИОСВ Плевен извърши извънредни проверки на 3 бр. фирми по информация за
извършван внос на химикали:
- Проведен е контрол на фирма, извършила внос на 4,7 т. дървени въглища за периода
2012 – февруари 2013 г. Предмета на дейност на дружеството е ресторантьорство и
закупуваните дървени въглища са само за собствени нужди. На фирмата е дадено предписание
при възобновяване на внос на дървени въглища от страни извън ЕС да подаде запитване до
ECHA по реда на чл. 26 на Регламент 1907/2006 за извършване на регистрация на химичното
вещество charcoal с ЕС 240-383-3.
- При проверка на вносител на минерални торове се установи, че внасяния калиев
хлорид е химично вещество от приложение V на REACH, продуктът е в изключенията за
регистрация по REACH и съгласно чл.2, 7б) изискванията за извършване на регистрация не се
прилагат;
- При проверка на вносител на оцетна киселина се установи, че има изключителен
представител извършил същинската регистрация на киселината.
Във връзка с ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на
определени опасни химични вещества от Приложение XVII на Регламента се извърши
извънредна проверка по сигнал в 1 бр. фирма за наличие на азбестови влакна в определени
изделия. Установи се наличие на тези вещества в състава на внесени материали, за което
дружеството е предприело кампания за подмяна им и последващо третиране като отпадъци.
Приоритет на контрола през 2013 г. беше спазването на задълженията на фирмите за
ограничаване, пускането на пазара и употребата на определени опасни химични вещества от
Приложение XIV на Регламент REACH, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC), които
са обект на разрешаване. Извършени са проверки на 2 бр. фирми, използващи багрила, лакове,
грундове, лепила. При проверките не се констатира наличие и употреба на бис (2- етилхексил)
фталат (DЕНP), дибутил фталат (DВP), бензил бутил фталат (BBT ) - вещества от Приложение
XIV на регламента.
Въвеждането на UN GHS наложи промяна на информационните листове за безопасност,
които са основен инструмент за предоставяне на информация по веригата на доставки за
опасните вещества и смеси, съгласно Регламент REACH. Извършени са 43 броя проверки за
наличие на информационни листове за безопасност на обекти, където се произвеждат,
съхраняват и употребяват химични вещества и смеси.
В РИОСВ – Плевен се поддържат досиета на фирмите, като по този начин се извършва
систематична проверка на и оценка на базата данни на обектите.
Вследствие на осъществения контрол през 2013 г. по прилагането на Регламент REACH
се установи, че:
- Наблюдава се по-добра комуникация във веригата на доставки и по-добро качество и
ниво на разпространение на ИЛБ;
- Планът за контрол по управление на химикали през 2013 г. е изпълнен;
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- Дадените предписания са изпълнени;
- Не се констатира неизпълнения на задълженията за извършване на същински
регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали с краен срок 31 май 2013
година;
- Производството и употребата на химичните вещества и препарати се осъществява по
начин, който свежда до минимум значителните неблагоприятни ефекти върху здравето на
човека и околната среда.
-

Прилагане на Регламент (EО) №1272/2008 относно класифицирането, опаковането и
етикетирането на химични вещества и смеси (CLP)
По прилагането на Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, опаковането
и етикетирането на химични вещества и смеси (CLP) е извършен планов контрол за изпълнение
на задължения за нотификация на химични вещества, в това число на възстановени вещества от
отпадъци на 14 бр. производители и/или вносители на територията, контролирана от РИОСВ –
Плевен (18 бр. фирми през 2012 г.). През 2013 г. е извършена нотификация в Европейска
агенция по химикали на 1 бр. вещество калциев дихидроксид. През 2012г. е съставен и връчен
акт за установяване на административно нарушение за констатирано неизпълнение на
задължение за нотифициране на химичното вещество “калциев дихидроксид” в Европейска
агенция по химикали. През 2013г. съда отменя НП, като счита НП за незаконосъобразно.
След обобщаване на резултатите от извършената контролна дейност по прилагането на
Регламент CLP през 2012 г. и 2013 г. и при сравнението им могат да се направи следния извод:
- Занижен е броя на проверените фирми през 2013 г. спрямо 2012 г., тъй като
контролната дейност за нотификация на химични вещества по Регламент CLP беше извършена
приоритетно през 2011 г. на всички задължени и действащи фирми на територията на РИОСВ –
Плевен;
- През отчетния период 1 бр. фирма на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен,
е извършила нотификация в Европейската агенция по химикали на 1 бр. опасно химично
вещество, съгласно изискванията на Регламент CLP.
- През 2013 г. не е констатирано неизпълнение на задължения за нотифициране на
химични вещества в Европейска агенция по химикали;
- Няма съставен АУАН.
-

Прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите
Във връзка с прилагането на Регламент 648/2004 г. относно детергентите, са извършени
6 бр. планови проверки (по-малко с 2 обекта спрямо 2012 г.) съгласно указанията на Заповеди
РД-890/07.12.2011 г. на МОСВ и № РД 28-13/21.01.2012 г. на МЗ. Дружествата, произвеждащи
детергенти, съдържащи ПАВ са изготвили ИЛБ, в които са отразени биоразградимостта и
метода за анализ. Няма установени нарушения по регламента за изискванията за уточнена
биоразградимост на ПАВ в детергентите.

-

Прилагане на Регламент (ЕО) № 850/2004 за устойчивите органични замърсители
(УОЗ)
Осъществен е планов и извънреден контрол на 7 обекта (11 бр. през 2012 г.) на
територията, контролирана от РИОСВ – Плевен относно пускането на пазара, вноса/износа и
употребата на търговски смеси на PFOS в определени изделия на пазара (изкуствени килими
и мокети, дамаски, изкуствени кожи, тапицерии, противопожарна пяна и др.). Не е
установено наличие на УОЗ, които подлежат на забрана за производство и ограничения,
съгласно Регламента.
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През 2013г. продължи контрола на наличната в РСПБЗН Ловеч противопожарна пяна,
съдържаща перфлуорооктан сулфонат (PFOS). Количество до настоящия момент не е
използвано и се съхранява до предаването и на лицензирана фирма за обезвреждане.
Вследствие на осъществения контрол през 2012 г. по прилагането на Регламент (ЕО) №
850/2004 за устойчивите органични замърсители (УОЗ) се установи, че:
- На територията на РИОСВ Плевен се съхранява 400 л. противопожарна пяна,
съдържаща перфлуорооктан сулфонат (PFOS);
- Операторите срещат затруднение при обмена и търсенето на данни за наличие на
УОЗ вещества в състава на продуктите.
-

Прилагане на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества
и смеси
През 2013 г. са извършени 39 проверки (63 бр. през 2012 г.) относно спазване на
изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и
смеси, от които 4бр. по сигнали за аварийни ситуации. На 4 бр. дружествата (54 бр. през 2012г.)
са дадени предписания за изготвяне на оценка на съхранение на опасните химични вещества и
смеси, съгласно изискванията на чл.9, ал.1 от Наредбата по утвърдения формат със Заповед РД288/03.04.2012 г. на МОСВ.
През 2013 г. се извършиха 3 бр. извънредни проверки за възникнали аварийни ситуации
по постъпили сигнали за наличие и/или съхранение на опасни химикали, водещи до
непосредствена опасност за живота и здравето на населението и за замърсяване на околната
среда. РИОСВ Плевен предприе незабавни мерки по следните възникнали аварийни ситуации:
1. Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ - Плевен за намерена в община Гулянци
метална кутия с 8 епруветки, съдържащи със съмнение бойни отровни вещества, РИОСВ Плевен уведоми Областния управител на област Плевен за приетия сигнал. Със Заповед на
Областен управител Плевен е назначената комисия от представители на Областна
администрация, ОУ ПБЗН - Плевен, РИОСВ - Плевен, ОД на МВР - Плевен и Община Гулянци
за осъществяване на проверка с цел определяне на степента на опасност за населението и
набелязване на превантивни мерки за предотвратяване на тази опасност. Комисията, в
присъствието на служители на ТД “Национална сигурност” Плевен, осъществи проверка на
11.01.2013 г. по подадения сигнал. Комисията с оглед информацията, придобита от
наблюденията и откритите надписи и ненарушената цялост на кутиите и ампулите, направи
заключение, че откритите вещества не представляват непосредствена опасност за живота и
здравето на населението и за замърсяване на околната среда. С цел идентифициране характера
на веществата ,комисията реши, че е необходимо същите да бъдат изследвани в специализирана
лаборатория и даде предписания - ампулите да се съхраняват с ограничен достъп и да се
предприемат мерки за предаване на веществата в специализирана лаборатория с оглед
последващото им адекватно третиране със срок и отговорник – кмета на Община Гулянци.
Съдържанието на ампулите е анализирано и е установено, че не съдържат бойни отровни
вещества.
2. В РИОСВ Плевен постъпи сигнал за аварирала автоцистерна, превозваща дизелово
гориво. Автоцистерната се е обърнала на пътен участък с.Тодоричне – с. Дерманци, община
Луковит. Предвид опасността от замърсяване на почви и води в района, веднага на мястото на
инцидента експерти от РИОСВ Плевен и представител на Регионална лаборатория Плевен
извършиха оглед на място. Констатиран е разлив на дизелово гориво и автомобилно масло само
в пътната земна канавка. Не е констатирано замърсяване на почви в района на аварията. В
близост няма повърхностен воден обект, поради което няма предпоставка за замърсяване на
води. На фирмата са дадени предписания за незабавно почистване на замърсения терен и
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предаване на отпадъците на лице с документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.
Извърши се последващ контрол на място при което се констатира, че дружеството е изпълнило
дадените предписания.
3. На 01.11.2013 г., в РИОСВ – Плевен постъпи сигнал от Областна администрация на
Област Плевен, за намерени опасни химични вещества и смеси в изоставени помещения,
намиращи се в част от сграда - държавна собственост. В присъствието на Окръжна прокуратура,
Областна администрация, ОУ на МВР, ОУ ПЗБН, ОДБХ и експерти на РИОСВ Плевен се
извърши физически оглед на наличните химикали. При огледа се установи наличие на
пластмасови и стъклени съдове с опасни химични вещества и смеси, използвани за лабораторни
цели, в неопределени количества. Не се констатираха наличие на силни миризми и разливи от
опасни химикали. Имаше 4 бр. шишета - здрави и запечатани с надпис “калиев цианид”.
Останалите химикали бяха в големи количества и различни по опасност - корозивни, запалими,
дразнещи, токсични и др. Извърши се преместване на наличните химикали в бивше подземно
скривалище от оторизирани служители на ОУ ПЗБН – Плевен. Помещенията на скривалището
отговарят на минималните изисквания за склад за съхранение на химикали, по реда на
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.
43/07.06.2011 г.).
Дадени бяха указания за организацията за съвместно съхранение на опасните химикали, във
връзка със съвместимостта/несъвместимостта на категориите на опасност на откритите
химикали. Дадено бе предписание в срок до установяване изтичане срока им на годност,
наличните опасни химични вещества и смеси да се съхраняват съгласно изискванията на
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Областна
администрация бе уведомена, че при установяване на изтичане срока на годност на описаните
по-горе опасни химикали, същите да се третират като отпадъци и да се спазват изискванията на
Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Предприетите мерки от Областна администрация,
със съдействието на държавните институции, към настоящият момент гарантират, че няма
непосредствена опасност за живота и здравето на населението на гр. Плевен и за замърсяване
на околната среда. През 2014г. РИОСВ Плевен ще се извърши последващ контрол на място за
установяване на състоянието на наличните опасни химикали в помещението на скривалището.
След обобщаване на резултатите от извършената контролна дейност по прилагането на
Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси през 2012 г. и
2013 г. и при сравнението им могат да се направи следния извод:
- Занижен е броя на проверените фирми през 2013 г. спрямо 2012 г., тъй като
контролната дейност за реда и начина на съхранение на опасни химикали по Наредбата беше
извършен приоритетно през 2012 г. на всички задължени и действащи фирми на територията на
РИОСВ – Плевен;
- Налице е качествена промяна при организацията и начина на съхранение на опасните
химикали, вследствие спазване на изискванията на наредбата за съхранение на опасни химични
вещества и смеси;
- Предприетите мерки от страна на РИОСВ Плевен и при съдействието на другите
държавни институции по настъпилите аварийни ситуации гарантират, че няма непосредствена
опасност за живота и здравето и за замърсяване на околната среда. В МОСВ са представени
доклади за резултатите от проверките и предприетите мерки на РИОСВ Плевен, съгласно
Заповед №РД0556/09.09.2013г. на Директора на РИОСВ Плевен
СЕВЕЗО (обекти с висок и с нисък рисков потенциал)
В изпълнение на изискванията на Глава 7, Раздел І на ЗООС, Наредба за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от
тях и Директива 96/82/ЕС (“Севезо II”) на територията на Плевенска и Ловешка област има 3
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бр. обекти с класификация висок рисков потенциал с издадени разрешителни за експлоатация
по чл.104, ал.1 от ЗООС от Министъра на околната среда и водите и 7 бр. обекти с
класификация нисък рисков потенциал по чл.107от ЗООС. Съгласно ЗИД на ЗООС, контролът
по изпълнение на условията в издадените разрешителни по чл.104 ал.1 на ЗООС за обекти с
висок рисков потенциал и прилагането на Доклада за политиката за предотвратяване на големи
аварии (ДППГА) за обекти с нисък рисков потенциал, ще се извърши чрез съвместни проверки
на определени със Заповед на Министъра на околната среда и водите комисии по чл.157а,
съставени от представители на РИОСВ, ОУ ПБЗН, Д ИТ и представители на кметовете на
общините.
През 2013 г. комисиите по чл.157а от ЗООС не планува и не извърши проверки на 4бр.
обекти Севезо, поради следните мотиви:
- 2 бр. обекти с висок рисков потенциал - складова база за втечнен газ пропан-бутан, с
оператор “Газтрейд Плевен” ООД, гр. Плевен и “АЕЦ Белене”, с оператор “НЕК” ЕАД, гр.
София., тъй като обектите не са изградени и не са въведени в експлоатация.
- 2 бр. обекти с нисък рисков потенциал - Петролна база Сомовит с оператор “Нафтекс
Петрол” ЕООД и Петролна база Левски с оператор “Литекс” АД, тъй като в обектите се
извършва съхранение на минимални количества петролни продукти от минали години и не е
въведено в експлоатация технологичното оборудване.
В годишния план за 2013 г. на комисията по чл. 157а от ЗООС бяха предвидени за
проверка 6 бр. обекта на територията на Плевенска и Ловешка област.
За отчетния период се извършиха 11 бр. проверки на 7 бр. инсталации (9 бр. през 2012
г.) по спазване на условия в издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС и по прилагането на
ДППГА за обекти с нисък рисков потенциал и са дадени 15 бр. предписания (27 бр. през 2012
г.) за отстраняване на констатирани несъответствия.
При сравнението на резултатите от извършената контролна дейност по
предотвратяването на риска от големи аварии през 2012 г. и 2013 г. могат да се направят
следните изводи:
- Завишен е броя на извършените извънредни проверки през 2013 г. (5 бр.) спрямо 2012
г. (1 бр.). Проведен е 1 бр. последващ контрол относно изпълнение на дадени предписания, 1
бр. във връзка с прилагане на ПАМ, поради не планиране на съхранение на вещества в
количества, определени в Приложение №3 към чл. 103, ал.1 на ЗООС и 3 бр. проверки, във
връзка с аварийна ситуация с химикали на територията на обект с нисък рисков потенциал
“Метекно България” АД.
- РИОСВ Плевен и членовете на комисията по чл.157а от ЗООС предприеха незабавни
мерки по възникналата аварийна ситуация с химикали на територията на обект с нисък рисков
потенциал “Метекно България” АД. По време на инцидента не се констатираха замърсявания
на атмосферния въздух на територията на гр. Плевен. Проведени са 3 бр. проверки на място и
по документи, при което се идентифицираха възможните причини за аварията и се оцениха
предприетите мерки и действия от страна на оператора по прилагането на политиката за
предотвратяване на големи аварии. Установи се, че възникналата аварийната ситуация не се
класифицира като голяма авария. В разработената от дружеството оценка на риска от ДППГА
не е определена вероятността от възникване на създалата се аварийната ситуация
(„неконтролируема реакция” при смесване на химикали), не е идентифицирана като възможна
причина за авария „грешка на оператора” при неправилно разтоварване на химикали, поради
което не е направена оценка на вероятността за възникване и не са предвидени съответните
мерки за безопасност. В непосредствена близост до площадката има петролна база за
съхранение на горива, която към момента на инцидента е в експлоатация и съществува
опасност от възникване на „ефект на доминото”. Във връзка с възникналата аварийна ситуация
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на територията на “Метекно България” АД и с констатираната съществуваща опасност от
възникване на „ефект на доминото”, на оператора се предписа да актуализира документите по
чл.107, ал.2 на ЗООС.
Вследствие на осъществения контрол през отчетния период на инсталациите/
съоръженията с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС и на тези с класификация нисък
рисков потенциал по чл.107 от ЗООС се установи, че :
- Операторите спазват условията в издадените разрешителните по чл.104 от ЗООС и
управленските и технически мерки за безопасност, предвидени в доклада за политиката за
предотвратяване на големи аварии;
- Във връзка с безопасната експлоатация на предприятията, в обектите са въведени и
прилагат процедури за превантивен и коригиращ мониторинг, извършва се одит на
ефективността и адекватността на системата за управление на мерките за безопасност;
- Има установен напредък по отношение привеждане в съответствие с изискванията на
действащото законодателство на контролираните обекти в част пожарна безопасност и условия
на труд;
- През отчетния период на територията на Плевенска и Ловешка област няма
регистрирани случаи на големи аварии с опасни вещества;
- През 2013 г. няма съставени А УАН за неизпълнения на изискванията на глава 7,
раздел І на ЗООС.
Изводи от извършената контролна дейност по управление на риска и опасни
химични вещества:
• През 2013 г. при извършения контрол по Регламент REACH се установи, че 2 бр. фирми
на територията на Плевенска и Ловешка област са извършили регистрация на 2 бр.
химични вещества в Европейска агенция по химикали;
• Няма констатирани неизпълнения на задълженията за регистрации на химични вещества
в Европейска агенция по химикали;
• Не е констатирано неспазване на задължението на производители и вносители за
извършване на нотификация на опасни химични вещества в Европейска агенция по
химикали;
• През 2013 г. на територията на Плевенска и Ловешка област няма регистрирани случаи
на големи аварии с опасни вещества;
• Планът за контролна дейност по управление на риска и опасни химични вещества през
2013 г. е изпълнен.
ЗОПОЕЩ
Във връзка с прилагането на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване
на екологични щети (ЗОПОЕЩ) през 2013 г. са изпратени уведомителни писма до 7 оператори,
извършващи дейности в обхвата на приложение № 1 от ЗОПОЕЩ за изготвяне на собствена
оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на
причинени екологични щети по Наредба № 1. През 2013 г. са планирани и извършени 16 бр.
проверки, от които 7 бр. проверки по документи на собствени оценки изготвени от оператори, 4
бр. проверки чрез КПКД, 4 бр. проверки на условия в КР и 1 бр. по условия в Решение ОВОС.
Дадени са 7 бр. предписания, които са изпълнени. През 2012 г. са извършени 10 бр. проверки на
оператори, извършващи дейности в обхвата на приложение № 1 от ЗОПОЕЩ. За периода към
31.12.2013 г., на територията на Плевенска и Ловешка област не са констатирани случаи на
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причинени екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, съответно не са издавани заповеди за
прилагане на оздравителни мерки по чл. 29, ал. 6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ.
2.7. Комплексни проверки (Приложение 7)
Считано от 2010 г. в РИОСВ Плевен е въведен комплексен подход по отношение
контрола на обектите. Комплексните проверки по всички компоненти и фактори на околната
среда, имащи отношение към даден обект за текущата година са приоритетни, тъй като
представят цялостната картина за екологичното състояние на обекта и съкращават човешките и
финансовите разходи на РИОСВ. Стриктно се спазва Инструкцията за планиране и отчитане на
контролната дейност на РИОСВ и вътрешната процедура за контролна дейност на РИОСВ
Плевен: в началото на всяко тримесечие се определят дати за извършване на комплексните
проверки по контролната дейност. Преди всяка проверка се пуска заповед на директора на
инспекцията, с която се определя координатор и екип от експерти и се изпраща писмо на
оператора, в която се указва датата на проверката и нейния обхват. След извършване на
проверката, проверяващият екип изготвя доклад до директора на РИОСВ Плевен, който се
качва на Интернет страницата на инспекцията. За всеки обект, на който е правена комплексна
проверка се поддържа електронно досие с включени всички входящи и изходящи документи,
касаещи обекта.
През 2013 г. са планирани и извършени комплексни проверки на 101 броя обекти. Във
връзка с постъпили жалби и сигнали са извършени и 11 бр. извънредни проверки, отнасящи се
до изгаряне на отпадъци и замърсяване на атмосферния въздух, замърсяване с отпадъци и
нерегламентирано изтичане на води, замърсяване с пресен торов отпад на почви и води,
оплаквания от шум и неприятни миризми, аварирала автоцистерна с дизелово гориво на пътен
участък в община Луковит и др. При проверките са дадени 144 бр. предписания. В резултат на
констатирани нарушения при комплексните проверки са съставени 5 бр. АУАН. В таблица 7 са
описани всички извършени комплексни проверки по контролната дейност.
3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при
провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати
резултати и изводи
3.1. Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
За периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. в РИОСВ – Плевен, във връзка със
съвместената процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и по
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са постъпили и са разгледани общо 1046 бр.
уведомления за инвестиционни предложения (ИП) за строителство, дейности и технологии. В
това число влизат 920 бр. уведомления за ИП, които не подлежат на процедура по глава шеста
от ЗООС, които са приключени по реда на ЗБР. По 126 уведомления е преценено, че 3 подлежат
на задължителна процедура по ОВОС, 81 подлежат на преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС, по 8 уведомления и запитвания за планове и програми, очертаващи
рамката за бъдещо развитие на ИП е преценено, че подлежат на задължителна процедура по
екологична оценка или на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС е допуснато извършването само на
процедура по екологична оценка (ЕО). Останалите 34 бр. уведомления са били за
инвестиционни предложения, които вече са одобрени по реда на специален закон (с издадени
разрешения за строеж, разрешително по ЗВ или други). Една преписка е препратена по
компетентност в МОСВ.
В справка 6.1. са дадени уведомленията, които са процедирани по реда на глава шеста от
ЗООС в РИОСВ – Плевен през 2013 г.
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Във връзка с процедури по глава шеста от ЗООС, съгласно изискванията на чл. 4а от
Наредбата за ОВОС, са изискани и са получени 127 бр. становища от Басейнова дирекция по
управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР).
През 2013 г. са издадени 71 бр. решения за преценяване необходимостта от извършване
на ОВОС за инвестиционни предложения, от компетентността на РИОСВ – Плевен. От тях 9
бр. са с характер на решението – да се извърши ОВОС. Издадени са 54 бр. решения за
прекратяване на процедури. За сравнение, през 2012 г. са издадени 93 решения за преценка на
необходимостта от ОВОС (в т.ч. 3 бр. – да се извърши ОВОС и 90 – да не се извърши ОВОС) и
46 решения за прекратяване на процедури, т.е. през отчетната 2013 година, решенията за
преценяване необходимостта от ОВОС са с 22 бр. По-малко, а решенията за прекратяване – с 8
повече.
Издадените през 2013 г. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС (в т.ч. решения за прекратяване на процедури по ОВОС), са дадени в справка 6.4.
Разпределението по видове инвестиционни предложения, попадащи в Приложение №2
към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС, ДВ бр. 91/2002 г./ е
следното:
1. Селско, горско и водно стопанство
1. б) използване на необработваеми или полупустеещи земи за интензивни
2 бр.
селскостопански цели
1.в) Мелиоративни дейности в селското стопанство, вкл. капково напояване 3 бр.
1.д) Интензивно животновъдство
9 бр.
1.е) Интензивно развъждане на риба
8 бр.
2. Минно дело:
2. а) кариери, открити рудници и добив на торф (невкл. в приложение № 1); 4 бр.
2. в) изземване на инертни материали от реки, езера или море
8 бр.
2. г) дълбоки сондажи, в т.ч.: — за водоснабдяване,
5 бр.
2. д) добив на въглища, нефт, природен газ, руди и битуминозни шисти
1 бр.
3. Енергийно стопанство
3.а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и
2 бр.
топла вода (невключени в приложение № 1);
3.б) Промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на 2 бр.
електроенергия по надземни кабели (невкл. в приложение №1)
5. Производство на продукти от нерудни минерални суровини:
б) инсталации за производство на цимент (невключени в приложение № 1);
1 бр.
7. Предприятия в хранителната промишленост (невкл. в приложение №1)
7.а) производство на растителни и животински масла и мазнини;
2 бр.
7. б) консервиране на растителни и животински продукти
1 бр.
7.в) производство на млечни продукти;
2 бр.
7.е) кланици;;
1 бр.
10. Инфраструктурни инвестиционни предложения
10.б) Обекти с обществено предназначение, включително строителство на
3 бр.
търговски центрове и паркинги
10.ж) строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и
1 бр.
аварийни съоръжения срещу наводнения;
10. н) добив на подземни води и изкуствен оборот на подземни води
5 бр.
(невключени в приложение № 1);
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11. Други инвестиционни предложение
11. б) инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (невкл. в приложение
№ 1);
11. в). пречиствателни станции за отпадъчни води
11.д) съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни
превозни средства;
11. л) складове за съхранение на продукти за растителна защита.
-

1 бр.
1 бр.
8 бр.
1 бр.

Разпределението по сектори е както следва:
Селско стопанство
22 бр.
Минно дело
18 бр.
Енергийно стопанство
4 бр.
Циментова промишленост
1 бр.
Хранителна промишленост
6 бр.
Инфраструктура
9 бр.
Други
11 бр.

Разпределението на инвестиционните предложения по общини е:
Община Априлци
1 бр.
Община Белене
5 бр.
Община Гулянци
0 бр.
Община Долна Митрополия
7 бр.
Община Долни Дъбник
2 бр.
Община Искър
2 бр.
Община Кнежа
5 бр.
Община Левски
1 бр.
Община Летница
1 бр.
Община Ловеч
10бр.
Община Луковит
4 бр.
Община Никопол
3 бр.
Община Плевен
14 бр.
Община Пордим
3 бр.
Община Тетевен
3 бр.
Община Троян
1 бр.
Община Угърчин
1 бр.
Община Червен бряг
5 бр.
Община Ябланица
3 бр.
Най-голямо увеличение на броя на инвестиционните предложения през 2013 г., спрямо
предходната 2012 г. има в общините: Долни Митрополия (+5), Никопол (+3), Искър и Пордим
(+2), Кнежа, Ловеч, Плевен и Угърчин (+1). Запазва се броя на ИП в общините: Белене, Тетевен
и Ябланица. Намаление на броя на ИП спрямо предходната година има в общини: Луковит (-1),
Червен бряг (-2), Летница (-3), Априлци (-4), Долни Дъбник и Троян (-6), Левски (-7) и Гулянци
(-9).
През 2013 г. са проведени писмени консултации по определяне на обхвата,
съдържанието и формата на доклад за ОВОС (ДОВОС) и оценка качеството на ДОВОС за
инвестиционно предложение за “Добив и първична преработка на варовици за строителни
материали от находище Гечовското”.
-
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На територията на РИОСВ – Плевен са проведени 26 срещи за обществени обсъждания
(в общините Ловеч, Угърчин, Пордим, Летница, Плевен, Долна Митрополия, Левски, Луковит,
Червен бряг, Искър, Долни Дъбник и Кнежа), по процедури по ОВОС (на МОСВ), за:
• “Изграждане на газопровод “Южен поток” на територията на Република България”
• “Изграждане на газопровод “Набуко” на територията на Република България”
През 2013 г. РИОСВ – Плевен, като компетентен орган е издала 1 бр. решение по ОВОС
за инвестиционно предложение (видно от справка 6.2.):
- Решение № ПН 1-1/2013 г. за ИП “Изграждане на ваканционно селище”, м. “Мишелика”, с.
Борима, общ. Троян, с възложител: “Е.К.П.И.” ЕАД;
Прекратена е процедура по ОВОС на ИП за “Добив и първична преработка на варовици
за строителни материали от находище “Гечовското”, земл. на с. Бежаново, общ. Луковит
Прекратени са общо 54 бр. процедури, в т.ч. 6 бр. процедури за преценяване на
необходимостта от ОВОС – за непредставяне в установения за целта срок на информация за
отстраняване на непълноти, пропуски и неточности, 48 процедури на етап уведомяване – в т.ч.
14 бр. за непредставяне на информация, 4 бр. поради недопустимост на ИП, 30 бр. по чл. 2а, ал.
4 от Наредбата за ОВОС и по искане на възложителя (чл. 56, ал. 1 от АПК).
През 2013 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е издало 2 бр.
решения по ОВОС, с компетентен орган – МОСВ, за инвестиционни предложения на
територията на РИОСВ – Плевен, както следва:
- Решение по ОВОС № 3-2/2013 г. за ИП “Изграждане на преносен газопровод “Набуко” на
територията на Република България”;
- Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. за ИП “Изграждане на газопровод “Южен поток” на
територията на Република България”;
Издадени са общо 7 решения за прекратяване за ИП на територията на РИОСВ – Плевен,
по реда на чл. 2а, ал. 4 от Наредбата за ОВОС.
Решенията по ОВОС и по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на
които е осъществен контрол през 2013 г., са посочени в справка 6.3.
Събрани са таксите за всички инвестиционни предложения, за които са издадени
решения за преценяване необходимостта от ОВОС и решения по ОВОС.
Във връзка чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС и по Наредбата за ЕО, са изискани и
са получени общо 113 бр. становища от Регионални здравни инспекции (РЗИ) – гр. Плевен и гр.
Ловеч, в обхвата на РИОСВ – Плевен. Броят на становищата надвишава броя на издадените
решения, тъй като в някои случаи са провеждани повече от една консултация по отделна
преписка.
Във връзка с достъпа на обществеността до процедурите по ОВОС, на Интернет
страницата на РИОСВ – Плевен (на адрес: http://riew-pleven.eu/prevdnst.html) се поддържат
следните информационни масиви и регистри:
- Съобщения за първо уведомяване за ИП по чл. 5 ал. 2 от Наредбата за ОВОС;
- Регистър с процедурите по ОВОС;
- Регистър с процедурите по EО;
- Издадени от РИОСВ Плевен Решения за преценяване необходимостта от ОВОС;
- Издадени от РИОСВ Плевен Решения по ОВОС;
- Издадени от РИОСВ Плевен Решения за преценяване необходимостта от ЕО;
- Издадени от РИОСВ Плевен Становища по ОВОС;
- Издадени от РИОСВ Плевен Решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО;
- Обществени обсъждания и консултации с обществеността, съгласно чл.17, ал.5 от
Наредбата по ОВОС.
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3.2 Екологична оценка (ЕО).
За периода 01.01.2013 г. до 31.13.2012 г., са издадени 10 бр. писма за уточняване на
необходимата процедура по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за ЕО (видно от справки 6.1. и 6.8.), в т.ч.
са изготвени указания за провеждане на задължителна екологична оценка на:
• “Общ устройствен план на Община Гулянци”;
• “Общ устройствен план на Община Левски”;
• “Общ устройствен план на Община Летница”;
• “Общ устройствен план на Община Тетевен”;
• “Общ устройствен план на Община Троян”;
• “Общ устройствен план на Община Угърчин”.
Изготвени са 2 писма с указания за преценяване на необходимостта от извършване на
екологична оценка, по които са издадени 2 решения:
• Решение № ПН ЕО 1 /2013 г. за “Стратегия за развитие на туризма в Община Летница
2013 – 2020 г.”;
• Решение № ПН ЕО 2 /2013 г. за “Общински план за развитие на Община Троян за
периода 2014-2020 г.”
Издадено е 1 решение за прекратяване на процедура по чл. 7а, ал. 5 и 6 от Наредбата за
ЕО:
• Решение № ПН 1-П ЕО /2013 г. - ПУП-ПРЗ за Изграждане на фотоволтаичен парк на
територията на ПИ № 071040 и 071041, земл. на с. Хлевене
Издадените през 2013 г. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ЕО (в т.ч. решения за прекратяване на процедури по ЕО), са дадени в справка 6.6.
През 2013 г. не са издавани становища по екологична оценка, с компетентен орган:
РИОСВ – Плевен.
С Решение № ПН 2-П ЕО /2013 г. е прекратена процедура по задължителна екологична
оценка на “Общ устройствен план на гр. Плевен”, на етап консултации по чл. 20 от Наредбата
за ЕО, по искане на възложителя – Община Плевен.
През 2013 г. са проведени консултации по чл. 20, ал. 5 от Наредба за ЕО за:
• “План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за жилищна зона за нискоетажно
застрояване, обществено обслужване и спорт за поземлени имоти №№ 44327.254.18;
44327.243.11; 44327.253.9, землище на гр. Луковит” с възложител: “Жимекс” ООД, от
компетентност на РИОСВ – Плевен.
Дадени са становища по следните процедури, от компетентност на МОСВ:
• Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г., от
компетентност на МОСВ;
• Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация (РГП за ВиК) на
обособената територия на ВиК “Аспарухов вал” ЕООД - гр. Кнежа;
• Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация (РГП за ВиК) на
обособената територия на ВиК “Стенето” ЕООД - гр. Троян;
• Регионален генерален план за ВиК за обособената територия на “ВиК” АД, гр. Ловеч;
• Регионален генерален план за ВиК за обособената територия на “ВиК” ЕООД, гр.
Плевен;
• Оперативна програма околна среда 2014 - 2020 г.;
• Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 - 2020 г.
В РИОСВ – Плевен са получени съобщения за издадени от МОСВ Становища по ЕО /
Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за:
• Становище по ЕО № 7-4/2013 г. за Оперативна програма “Региони в растеж”;
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•
•
•
•

Решение №ЕО-5/2013 г. за “Регионален генерален план за “ВиК - Стенето” ЕООД;
Решени № ЕО-8/2013 г. за “Регионален ген-план за ВиК “Аспарухов вал” Кнежа;
Решение № ЕО-28/2013 г. за Регионален генерален план за “ВиК” АД, гр. Ловеч;
Решение № ЕО-29/2013 г. за Регионален генерален план за “ВиК” ЕООД, гр. Плевен.
Решенията ще бъдат заложени за наблюдение в плана за контролна дейност през 2014 г.

Основните проблеми във връзка с процедурите по ОВОС, ЕО и ОС са следните:
При даване на становища по чл. 4а от Наредбата за ОВОС, Басейнова дирекция за
управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР – Плевен), не винаги
посочва мерките от План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район, с
който се въвеждат забрани, най-вече за ИП за добив на баластра и за изграждане на МВЕЦ.
В становищата се дава заключение, че ИП е допустимо спрямо ПУРБ, като се добавя – при
спазване на мерките в ПУРБ (което по подразбиране включва и забраните). При изброяване
на забраните в Закона за водите, в становището на БДУВДР – Плевен задължително се
посочват например – забрани по чл. 118в, чл. 118ж, чл. 118з от ЗВ, като накрая се дава
мотивирана оценка, например: “Реализирането на ИП няма да окаже значително
въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че: бъдат спазени мерките в
ПУРБ и при спазване на забраните в Закона за водите”. Това затруднява прекратяването на
процедурата по глава шеста от ЗООС в случаите на недопустимост на конкретно ИП, тъй
като в становището на БДУВДР – Плевен липсва ясно и еднозначно заключение за
недопустимост.
- При провеждане на консултациите по чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС, често пъти
РЗИ – Плевен връща становища, с които се изисква допълнителна информация въпреки, че в
писмата, с които РИОСВ – Плевен информира възложителя за необходимите действия по
ЗООС, са включени допълнителни изисквания към информацията за изясняване на риска за
човешкото здраве, съгласно писмо с изх. № 1413/22 .06.2011 г. на РЗИ – Плевен. Също така
в становищата на РЗИ – Плевен обикновено липсват мотиви защо не е необходим или е
необходим ОВОС за конкретното ИП. Тъй като при консултациите с РЗИ – Ловеч не се
срещат такива затруднения е очевидно, че регионалните структури на МЗ нямат единна
методология и критерии, по които за извършват оценка на инвестиционните предложения и
за даване на мотивирани становища по отношение степента на въздействие и риска за
човешкото здраве.
От изминалата 2013 г. могат да се направят следните изводи:
- Осигурено е участието на обществеността в процесите за взимане на решения, във връзка с
процедурите по глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
- Постигнато е съкращаване на сроковете за изготвяне на краен документ при кандидатстване
за средства от Европейски фондове;
- Осигурен е широк достъп до информация във връзка с необходимите документи за
предоставяне на съответната услуга.

-

-

4. Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при провеждане
на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи
В обхвата на РИОСВ – Плевен попадат общо 35 защитени зони (ЗЗ) по Закона за
биологичното разнообразие, част от Националната екологична мрежа “Натура 2000”:
ЗЗ по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (20 бр.):
BG0000181 “Река Вит”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000239 “Обнова - Караман дол”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000240 “Студенец”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
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-

-

BG0000247 “Никополско плато”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000266 “Пещера Мандра”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000269 “Пещера Лястовица”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000335 “Карабоаз”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000396 “Персина”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000494 “Централен Балкан”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000591 “Седларката”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000607 “Пещера Микре”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000611 “Язовир Горни Дъбник”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000613 “Река Искър”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000615 “Деветашко плато”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000616 “Микре”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0000618 “Видима”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0001014 “Карлуково”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0001036 “Български извор”, ПМС № 122/2007 г., (ДВ бр.21/2007 г.);
BG0001493 “Централен Балкан – буфер”, ПМС № 802/2007 г. (ДВ бр.107/2007 г.);
BG0000627 “Конунски дол”, ПМС № 811/2010 г. (ДВ бр.96/2010 г.).
ЗЗ по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (15 бр.):
BG0002111 “Велчево”, Заповед № РД-773/28.10.2008 г.;
BG0002109 “Васильовска планина”, Заповед № РД-529/26.05.2010 г.;
BG0000494 “Централен Балкан”, Заповед № РД-559/05.09.2008 г.;
BG0002083 “Свищовско-беленска низина”, Заповед № РД-768/28.10.2008 г.;
BG0000240 “Студенец”, Заповед № РД-800/04.11.2008 г.;
BG0002091 “Остров Лакът”, Заповед № РД-512/22.08.2008 г.;
BG0002096 “Обнова”, Заповед № РД-555/05.09.2008 г.;
BG0002074 “Никополско плато”, Заповед № РД-841/17.11.2008 г.;
BG0002088 “Микре”, Заповед № РД-752/24.10.2008 г.;
BG0000332 “Карлуковски карст”, Заповед № РД-788/29.10.2008 г.;
BG0002095 Язовир “Горни Дъбник – Телиш”, Заповед № РД-557/05.09.2008 г.;
BG0002102 “Деветашко плато”, Заповед № РД-576/08.09.2008 г.;
BG0002017 Комплекс “Беленски острови”, Заповед № РД-82/12.02.2008 г.;
BG0002110 “Априлци”, Заповед № РД-563/05.09.2008 г.;
BG0002128 “Централен Балкан – буфер”, Заповед № РД-321/04.04.2013 г.
На територията на РИОСВ – Плевен има и 102 защитени територии, обявени по смисъла
на Закона за защитените територии, част от Националната екологична мрежа “Натура
2000”, в т.ч.:
2 резервата (“Китка” и “Милка” - острови в р. Дунав, в района на гр. Белене);
1 поддържан резерват (“Персински блата”, остров Белене, р. Дунав);
1 природен парк (“Персина”, разположен в землището на гр. Белене, гр. Никопол, с. Драгаш
Войвода, обл. Плевен, гр. Свищов и с. Ореш, обл. В. Търново);
1 Национален парк (част от територията на РИОСВ – Плевен попада в обхвата на НП
“Централен балкан”);
38 природни забележителности;
59 защитени местности.
Защитени територии има в землищата на 77 населени места на територията на Плевенска
и Ловешка области, в обхвата на РИОСВ – Плевен.
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През 2013 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 2105 бр. уведомления за планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения, спрямо 2775 бр. за 2012 г.
- през 2013 г. са постъпили 1020 бр. уведомления за планове и програми, свързани
със сеч на гори, по които е започната и/или завършена процедурата по реда на чл.2, ал.2 от
Наредбата за ОС. Те са със 893 бр. по-малко в сравнение с постъпилите през 2012 г. (1913
бр.) и с 41 бр. по-малко от тези през 2011 г.
- издадени са 404 решения по чл. 18, чл. 20, чл.28 и §2 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), от които
200 бр. са решения за прекратяване на процедура, а 3 бр. са по чл. 20 от Наредбата за ОС. Те са
с 85 бр. повече от издадените през 2012 г. (319 бр.) и с 256 бр. повече от тези през 2011 г.
- издадени са 1766 преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни
предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо провеждане на
процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Те са със 75 бр. по-малко от издадените
през 2012 г. (1841 бр.) и с 636 повече от тези през 2011 г.
- издадени са 9 решения по АПК;
- Направени са 72 бр. преценки по чл. 37 и чл. 40 от Наредбата за ОС, спрямо 141 бр.
през 2012 г. и 106 бр. спрямо през 2011 г.
Направени са 636 бр. проверки за местоположението на поземлени имоти спрямо
границите на защитени зони, спрямо 2637 бр. през 2012 г. и 1330 бр. през 2011 г.
Основните проблеми във връзка с процедурите по ОВОС, ЕО и ОС са следните:
Във връзка с изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, е необходимо процедирането
на огромен брой преписки, които не попадат в защитени територии и зони от Националната
екологична мрежа. Съотношението издадени решения по ОС/издадени писма по чл. 2, ал. 2
от Наредбата за ОС е 404/1766 или около 1/5, което означава, че на едно уведомление за
план, програма, проект или инвестиционно предложение, попадащо в защитена зона се
падат приблизително около 4 – 5 такива извън зона.
- За процедираните по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС уведомления не се заплаща
такса. Само през 2013 г. в РИОСВ – Плевен са издадени общо 1766 писма-преценки по реда
на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, направени са значителни пощенски разходи за изискване
на допълнителна информация и за предоставяне на крайните документи на възложителите,
без за това да е внесена каквато и да е било такса, която да покрива тези разходи.
От изминалата 2013 г. могат да се направят следните изводи:
• Въпреки посочените проблеми е осигурено процедирането по ОВОС, ЕО, ОС
• Постигнато е съкращаване на сроковете за изготвяне на краен документ при
кандидатстване за средства от Европейски фондове
• Осигурен е широк достъп до информация във връзка с необходимите документи за
предоставяне на съответната услуга;
-
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II. Отчет за дейността
1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и
регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда (Приложение 9)
Всички 19 общини на територията на РИОСВ – Плевен имат разработени и приети от
общинските съвети програми за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбите на чл. 79
от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), програмите се приемат от общинските съвети,
които контролират изпълнението им. При необходимост, кметът на съответната община внася в
общински съвет предложения за актуализация на програмите. Минималният срок на действие
на общинска програма за опазване на околната среда е три години. В справка 9.1. е дадена
информация относно изпълнението на чл. 79 от ЗООС.
Ежегодно 19 бр. общини представят за информация в РИОСВ – Плевен отчети за
изпълнение на мерките по програмите за околна среда за предходната година. През 2013 г. е
отчетено изпълнението на общо 178 мерки по общинските програми. При анализ на програмите
по опазване на околната среда се вижда следното:
- Общинските програми по опазване на околната среда не фиксират строго параметрите и
мероприятията, а са с отворен статут за доразвиване и разширяване на обхвата, в
съответствие с настъпили промени в приоритетите на общините и в екологичното
законодателство на Р България;
- Основните задачи, които се поставят с програмите, са свързани с настоящите проблеми по
опазване на околната среда, бъдещите мероприятия за снижаване на вредните последици от
човешката дейност, както и изготвяне на план за действие, съдържащ организация на
изпълнение, начини и източници на финансиране, отговорни звена и очакван ефект;
- Един от основните приоритети в програмите е подобряване на дейностите по управление на
отпадъците.
2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и проблеми
(Приложение 10)
През 2013 г. на най-ранен етап (проведени процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са
идентифицирани общо 119 бр. общински инвестиционни предложения, планове, програми и
проекти, както следва:
Община Априлци
• Изграждане на демонстрационен център на занаятите в Община Априлци
• Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Велчево, с. Драшкова поляна и с.
Скандалото
Община Белене
• Подобряване на средата за живот в Община Белене - ІІ етап
Община Гулянци
• Общ устройствен план на Община Гулянци /техническо задание/
• Закупуване на транспортно средство за пътнически превози в община Гулянци
• Реконструкция и благоустройване на площадни и паркови пространства в с. Гиген, с. Брест
и с. Долни Вит, общ. Гулянци - с. Долни Вит
• Възстановяване на приоритетни хабитати, тип влажни зони, чрез проектиране на
хидротехнически мероприятия в ЗЗ “Река Вит” BG0000181 и ЗЗ “Карабоаз” BG0000335,
общ. Гулянци
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•
•
•
•

Преустройство на детска градина “Калинка” в “Амбулатория за индивидуална практика и
първична медицинска помощ”, с. Дъбован
Преустройство на училищна сграда “Васил Левски” в дом за стари хора, кв. 78, с. Дъбован
Реконструкция на Главен клон ІІ (ОК54-ОК20-ОК45-ОК88-ОК9) и второстепенни клонове в
участъци ОК54-ОК77; ОК106-ОК97; ОК161-ОК159, с.Сомовит
Реконструкция на Главен клон І (ОК51-ОК115) и Главен клон ІІ, с. Долни Вит

Община Долна Митрополия
• Изменение на ИП “Опазване и възстановяване на прироритетни видове и местообитания в
Натура 2000 - зона Вит и ЗМ “Коридорите”, финансиран по ОПОС 2007 - 2013 г.
• Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Ставерци
• Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Славовица
• Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Байкал
Община Долни Дъбник
• Ремонт на плочни водостоци по река Дъбнишка бара в с. Горни Дъбник, общ. Долни
Дъбник
• Почистване коритото на р. Садовска бра в границите на с. Садовец
• Почистване коритото на р. Дъбнишка бара в границите на гр. Долни Дъбник
• Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари
• Създаване на устойчиви горски култури върху неземеделски земи, собственост на общ.
Долни Дъбник /Садовец, Д. Дъбник, Петърница, Крушувица/
Община Искър
• Насърчаване на туристическите дейности” по ПРСР, Подобект І - Туристическа екопътека
“Тульово” - природа, сказания, легенди и съвременност”; Подобект ІІ - Общински център местен бит и култура
• Ремонт на улици в гр. Искър, ул. “Въло Йончев”, ул. “Малчика”, ул. “Христо Смирненски”,
ул. “Трифон Ангелов”, ,ул. “Ал. Стамболийски”, ул. “Юрий Гагарин”, ул. “Иван Ведър”, ул.
“Мургаш”, ул. “Петрохан” ул. “Лиляна Димитрова” и ул. “Братя Миладинови”
• Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Долни Луковит
• Доизграждане на канализация гр. Искър” - финансиран от ПУДООС
Община Кнежа
• Изграждане на спортно рекреационен комплекс, град Кнежа
• Основен ремонт и обновяване на православен храм „Свети Архангел Михаил”, с. Лазарово
• Основен ремонт и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в спортна зала
“Гълъбин Боевски”, гр. Кнежа
• Реконструкция и основен ремонт на улици в с. Еница и с. Лазарово, общ. Кнежа
• Устойчиво управление на горите и опазване на ОС чрез създаване на система за ранно
откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване
Община Левски
• Общ устройствен план на Община Левски /техническо задание/
• Изграждане на ПСОВ за над 10000 е.ж., реконструкция и доизграждане на
канализационната система на гр. Левски
• Изменение на ИП за “Възстановяване на алувиални гори “Кесикору”, земл. на с. Градище,
общ. Левски чрез екологични и хидротехнически мероприятия, по проект № 5103020-7-650
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•
•
•
•

“Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в ЗЗ “Обнова-Карамандол
BG0000239”
Рехабилитация на улици и участъци от улици на територията на гр. Левски - 4 подобекта
Реконструкция и рехабилитация на покрива на СОУ “Крум Попов”, гр. Левски
Реконструкция на площади в населени места в общ. Левски: 1 с. Асеновци, 2 с. Малчика, 3
с. Аспарухово, 4 с. Изгрев
Изграждане на център за мобилни услуги и съвети на гражданите и бизнеса в община
Левски

Община Летница
• Общ устройствен план на Община Летница /техническо задание/
• Стратегия за развитие на туризма в Общ. Летница 2013 – 2020
Община Ловеч
• Водопровод от местността „Попек” за допълнително водоснабдяване на село Малиново
• Закриване и рекултивация на старо градско сметище - гр.Ловеч
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч
• Изменение на ПУП-ПРЗ за “Зона с преобладаващ характер”, която обхваща териториите на
жилищен комплекс “Младост”, зона между ЖК “Младост”, ул. “Д-р Съйко Съев”, ЖП
линия, автогара и болничев комплекс, гр. Ловеч
• Изменение на ПУП-ПРЗ за “Зона за публични функции с висока обществена значимост”,
която обхваща централна градска част - терена на казармата, архитектурно-исторически
резерват “Вароша”, парк “Стратеш” и парк “Баш Бунар”, гр. Ловеч
• Изменение на ПУП-ПРЗ за “Зона с потенциал за икономическо развитие”, която обхваща
териториите на източна и част от северна индустриална зона на гр. Ловеч
• Почистване коритото на р. Осъм в регулацията на гр. Ловеч
Община Луковит
• Преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение - гр.Луковит
• Изграждане на канализационен колектор от РШ1 до РШ17, ул. Симов дол”, гр. Луковит
• Реконструкция, оборудване и обзавеждане на първи и втори етаж на сграда на ул. “Хр.
Ботев” № 26, гр. Луковит, и дворно пространство
• Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура чрез
основен ремонт и обновяване на ПДЯ “Щастливо детство”, гр. Луковит
• Основен ремонт на Народно читалище “Съзнание 1895”
• Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Петревене
• Изграждане на модулен наблюдателен комплекс - метални кули за разполагане оборудване
за видеонаблюдение за превенция на пожари
Община Никопол
• ПУП-ПП за санитарно-охранителна зона на дренаж “Др-Община Никопол-Санадиново”, м.
“Селото Осъм”, с. Санадиново
• Туристически информационен център - речна гара
• Археологично-исторически експозиционен център в имот 128, гр. Никопол
• Многофункционален център в имот 822, гр. Никопол
• Ремонт и преустройство на сграда - Читалище, с цел обслужване на културните нужди на
населението и гостите на Община Никопол
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•
•

Рехабилитация и реконструкция на общински пътища и изграждане на водопровод в
община Никопол
Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Никопол

Община Плевен
• Общ устройствен план на гр. Плевен
• Изграждане на ЛПСОВ, клетка за депониране на строителни отпадъци, инсталация за
рециклиране на строителни отпадъци на територията на Регионален център за третиране на
отпадъците в Регион Плевен
• Закриване и рекултивация на съществуващо общ. депо за неопасни отпадъци на Община
Плевен
• Смяна предназначението на ПИ № 000608 на път, за осъществяване връзка на път 607А с
път ІV клас, съгласно изготвен ПУП
Изграждане на тръбен кладенец към обект: “Обновяване и модернизиране на градската
среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на гр. Плевен” - І етап
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен
• ПУП-ПРЗ за територията на кв. 20 по плана на гр. Плевен, от “Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на Плевен”
• Пътен участък между общински път ПИ 354, 317003 и 317006 през общински поземлен
имот
• Прочистване на речните корита в района под мостовете в регулацията на с. Ралево
• Прочистване коритата на реките Чернелка, Пърчовица и Шушица в регулацията на с.
Горталово
• Прочистване коритото на река Чернелка, в района на Защитена местност “Чернелка” и по
протежение на Екопътека “Чернелка” (около 7 км) в землищата на селата Къртожабене и
Горталово
• Прочистване коритото на река Тученица в регулацията на гр. Плевен, в района на магазин
“МЕТРО”, Община Плевен
• Почистване речното легло на р. Пелишатска бара, в рамките на населеното място - с.
Пелишат
• Почистване на речното корито на р. Тученица, намиращо се в рамките на населеното място
• Почистване коритото на р. Беглежка бара, в рамките на с. Беглеж
• Почистване на речното легло на река Гривишка бара, в рамките на населеното място - гр.
Плевен
• Почистване на речните корита на реките “Чернелка и “Скока” в регулацията на с. Ралево
Община Пордим
• Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Пордим с цел изграждане на околовръстен
път: ул. Славейков, ул. Зора, ул. Ангел Кънчен, улица Рила, ул. Трети март и ул. София
• Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения
на с. Вълчитрън
Община Тетевен
• Общ устройствен план на община Тетевен /техническо задание/
• План за енергийна ефективност и Програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на Община Тетевен
• Изменение на ИП за проект за интегриран воден цикъл на с. Глогово
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•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: “Довеждащ път до
ПСОВ, с. Глогово”
Рехабилитация на общински път Градежница - Глогово, общ. Тетевен, от км 0+000 до км
10+600
Рехабилитация на местен път Тетевен - Бабинци, общ. Тетевен от км 0+000 до км 12+200
Изменение на ИП Проект за строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и
съоръжения в с. Глогово
Възстановяване на стоманобетонен мост над река Бели Вит по улица с О.Т. 40-38 по ПУП
на с. Рибарица
Изграждане на лека ограда с мрежа и стълбове с височина 2 метра по имотни граници . в
поземлен имот с номер 018032 , находящ се в м.”Кукуво” по КВС на с. Глогово
Пристройка към сграда на детска градина /салон за физкуртура и занималня/ и строеж на
ограда
Реконструкция, обновяване и доизграждане на част от уличната мрежа, тротоари, ул.
осветление и площадно пространство - с. Рибарица
Ремонт и реконструкция на тротоар, разположен от северната страна на ул. “Юото Пеев”
О.Т. 17 до О.Т. 34 по РП на махала Асен, с. Гложене
Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове в община
Тетевен - Информационен център - Общ. адм. гр. Тетевен
Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове в община
Тетевен - Информационен център - кметство с. Рибарица
Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове в община
Тетевен - Информационен център - кметство с. Глогово
Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове в община
Тетевен - Информационен център - кметство с. Градежница
Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове в община
Тетевен - Информационен център - кметство с. Български Извор
Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове в община
Тетевен - Информационен център - кметство с. Галата
Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация в УПИ VІІ, кв. 26, с.
Градежница
Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация в УПИ І, кв. 11, с. Глогово
Ремонт на площадка за спортна дейност в двора на ОУ “Христо Ботев”, с. Глогово
Ремонт на площадка за спортна дейност в двора на ОУ “Георги Бенковски”, с. Галата

Община Троян
• Общ устройствен план на община Троян /техническо задание/
• Общински план за развитие на Община Троян за периода 2014-2020 г.
• Общинска програма за опазване на околната среда по чл. 79 от ЗООС
• Изграждане на информационно-културен център в гр. Троян
• Посетителски център, обществено обслужване и паркинг, в ПИ № 44241.179.105, с. Ломец
• Обновяване на туристическата инфраструктура на гр. Троян, чрез създаване на атракционни
зони в Музея на занаятите и изграждане на туристическа пътека
• Реконструкция/обновяване и оборудване “Многопрофилна болница за активно лечение Троян” ЕООД, гр. Троян
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Община Угърчин
• Общ устройствен план на Община Угърчин /техническо задание/
• ППР - Централна селска част” в УПИ V-329, кв. 16, с. Катунец
• Пространствено решение на централна част на с Лесидрен”, УПИ І, кв. 49, с. Лесидрен
• Почистване на участъци с намалена проводимост на р. Каменица, през регулация на гр.
Угърчин
Община Червен бряг
• Сградна газова инсталация на читалище “Н. Й. Вапцаров”
• Рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Сухаче, общ. Червен бряг
• Газификация на ОДЗ “Зора”, гр. Червен бряг - подмяна на съществуващ водогреен котел
Община Ябланица
• “Традиции, живо настояще и богато на възможности бъдеще”, гр. Ябланица
• Ежегоден фестивал и базар за народни обичаи и традиции в гр. Ябланица
• Благоустрояване на градската среда в гр. Ябланица и с. Златна Панега
• Обособяване на обществени туристически зони в общ. Ябланица
• Ремонт на сградата на читалище “Борба”, с. Орешене
През 2013 г. са реализирани 24 бр. проекти с екологично значение, финансирани от
ПУДООС, което е отразено в таблица 10 от отчета.
3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността при
вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура (Приложение 11)
Достъп до информация за околната среда
През 2013 година в РИОСВ – Плевен са постъпили 52 бр. заявления за достъп до
обществена информация. Издадени са 45 бр. решения за предоставяне на пълен достъп до
исканата информация. Няма издадени решения за отказ за предоставяне на исканата
информация. Най-много са случаите, в които заявителите желаят да получат информация дали
посочен от тях имот попада в НАТУРА 2000 зона – 23 броя.
Екологично образование
Осъществиха се следните информационни кампании за повишаване на екологичното
съзнание и култура на учениците :
- По повод 2 февруари – Денят на влажните зони, експерти от Регионалната инспекция
по околната среда и водите в град Плевен посетиха Начално училище “Единство”, където
запознаха децата с важна информация за Деня на влажните зони и опазването на водите в тях.
Проведе се образователна игра с учениците.
- По повод 22 март – Световен ден на водата, ученици от НУ “Единство” посетиха
Информационния център на РИОСВ - Плевен, където се запознаха с интересни факти за водата.
Децата взеха участие в различни обучителни игри и активно отговаряха на поставените им
въпроси.
- На 20 април 2013 г., за втора по ред година експерти от Регионалната инспекция по
околната среда и водите – град Плевен, се включиха в кампанията “Да изчистим България за
един ден”. Над 40 човека, съвместно с Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция
по околната среда, чистиха районите около телевизионната кула в ж.к. Дружба, района около
лабораторията в Плевен и защитена местност “Карлуковски карстов комплекс”. Сред събраните
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отпадъци преобладаваха найлонови торбички, пластмасови и стъклени бутилки, хартия и
стъкло.
- Относно Деня на река Дунав - 29 юни, на 28 юни Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Плевен раздаваше на всичките си клиенти, екологични чанти с логото на
празника.
- В Деня на река Дунав - 29 юни в село Байкал се проведе голям празник, организиран от
Община Долна Митрополия, Еко клуб „Дунав” при ОЦИДЗИ, НЧ „Пробуда” - село Байкал.
Партньори на празника бяха Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен,
БДУВДР - Плевен и сдружение „Еко Байкал”.
- Във връзка с отбелязването на 16 - 22 септември – Европейска седмица на мобилността
и 22 септември – Денят без автомобили, експерти от Регионалната инспекция по околната среда
и водите в град Плевен посетиха ОУ “Васил Левски” - Плевен, където раздадоха
светлоотразители за пешеходци на учениците.
През отчетния период над 50 ученика посетиха Информационния център на РИОСВ –
Плевен, за да се запознаят с работата на експертите и да получат информация относно
опазването на околната среда.
Информационни материали
През 2013 г. е изготвен и качен на Интернет - страницата на РИОСВ – Плевен Доклад за
състоянието на околната среда.
Работа с медии
Изготвени са и изпратени до медиите 25 бр. прессъобщения.
Жалби и сигнали на граждани
През 2013 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 21 броя жалби и 119 броя сигнали. За
всичките са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по
компетентност, което е отразено в справка 8.3 към отчета.
4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и представители
на обществеността
През 2013 г. експерти на РИОСВ Плевен участваха в работата на междуведомствените
комисии за проверка на потенциално опасните водни обекти и проводимостта на речните легла
на територията на области Плевен и Ловеч, по заповед на областните управители на основание
чл.138а ал.3 и чл.140 от Закона за водите. Проверени са общо 102 обекта - язовири, корекции на
реки, защитни диги и отводящи дерета на територията на двете области.
През 2013 г. е взето участие в 12 заседания на комисиите по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за
опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), от които 8 са в Областна дирекция “Земеделие” – Ловеч
и 4 в Областна дирекция “Земеделие” – Плевен относно промяна на предназначението на
земеделски земи за неземеделски нужди.
Съгласно ЗООС, контролът по изпълнение на условията в издадените разрешителни по
чл.104 ал.1 на ЗООС за обекти с висок рисков потенциал и по прилагането на Доклада за
политиката за предотвратяване на големи аварии за обекти с нисък рисков потенциал, се
извърша чрез съвместни проверки на определени със Заповед на Министъра на околната среда
и водите комисии, съставени от представители на териториалните и регионалните структури на
МОСВ, МВР, ИА”Главна инспекция по труда” и оправомощени представители на кметовете на
общините. Вследствие на осъществения контрол, през отчетния период на инсталациите/
съоръженията с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС и на тези с класификация нисък
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рисков потенциал по чл.107 от ЗООС на територията на РИОСВ Плевен се установи, че има
добра координация между контролните органи и създаден механизъм за извършване на
съвместни проверки.
III Предизвикателства и насоки за подобряване на дейността
Предизвикателства и насоки за подобряване на работата по компонент въздух:
По отношение подобряване качеството на атмосферния въздух:
Основни предизвикателства:
• Достигане на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух (КАВ)
по отношение на ФПЧ10, на територията на тези общини, в които е нарушено.
Въпреки тенденцията за намаляване броя на превишенията, общините Плевен, Ловеч и
Никопол продължават да са зони с превишени норми за ФПЧ10. С актуализирането (в
сила от 01.01.2014 г.) на районите за оценка и управление на качеството на атмосферния
въздух (РОУКАВ), Община Плевен е определена и като зона с превишена норма за ПАВ
(като съдържание във фракцията на ФПЧ10), а Община Троян – като зона с превишен
горен оценъчен праг (ГОП) за ФПЧ10.
• Осъществяване на контрол върху изпълнението на мерките в общинските
програми по чл. 27 от ЗЧАВ за намаляване нивата на замърсителите и за достигане
на утвърдените норми за КАВ. Съгласно ЗООС, контролът върху изпълнението на
общинските програми е възложен на общинските съвети. РИОСВ практически няма
нормативна възможност за предприемане на административно-наказателни действия по
реда на ЗООС и/или ЗЧАВ, при неизпълнение на мерки, включени в плановете за
действие към тези програми.
• Ефективност на мерките, предвидени в съществуващите общински програми.
Основният проблем е системното превишаване на нормите за ФПЧ10 през отоплителния
сезон, което е породено от използването на твърди горива в бита, често с лоши
екологични характеристики. Общинските програми не предвиждат други, освен
информационни мерки, по отношение на този проблем. До голяма степен решаването на
проблема зависи от въвеждането в националното законодателство на стандарти за
твърдите горива.
• Прекратяване на наднорменото трансгранично замърсяване с амоняк на гр. Никопол, от
химическия завод DONAU CHEM SRL в гр. Турну Мъгуреле, Румъния. Основен
проблем е практическата невъзможност за активен контрол върху нивата на
замърсяване.
Насоки за работа:
• Анализ на представените годишни отчети за изпълнението на предвидените мерки в
Плановете за действие към програмите по чл. 27 от ЗЧАВ. Предлагане на допълнителни,
заместващи или коригиращи мерки, при отклонения от заложените в програмите
срокове и/или мерки, чрез програмните съвети за управление на КАВ.
• Участие в Програмните съвети за управление на КАВ при общините и при
необходимост – изискване на свикването им. Оказване съдействие на общините при
необходимост от изготвяне на нови или актуализация на съществуващи общински
програми по чл. 27 от ЗЧАВ за намаляване нивата на замърсителите.
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•

•

Осъществяване на оперативна комуникация с Агенция Телеорман, във връзка с
изпълнение на процедурата за уведомяване на румънската страна с искане за
предприемане на мерки, при наднормено замърсяване с амоняк на гр. Никопол.
Активно участие в периодичните работни срещи на съвместната българо-румънска
експертна група за подобряване на КАВ в региона на Долен Дунав.

По отношение намаляване нивата на емисиите на вредни вещества (замърсители),
изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници:
• Спазване от страна на операторите на нормите за допустими емисии по Наредба № 1 от
2005 г., по Наредба № 10 от 2003 г., по издадените Комплексни разрешителни;
• Спазване на нормите за допустими емисии на ЛОС в резултат от употребата на
разтворители по Наредба № 7 от 2003 г. и Наредба по чл. 11а от ЗЧАВ;
• Спазване на изискванията за ограничаване емисиите на ЛОС при съхранение, товарене
или разтоварване и превоз на бензини, по Наредба № 16 от 1999 г.
• Прекратяване употребата на вещества, които нарушават озоновия слой и намаляване
емисиите на флуорирани парникови газове
• Осъществяване на контрол върху употребата на продукти и съоръженията, използващи,
съдържащи или изработени от вещества, които нарушават озоновия слой;
• Недопускане използването на веществата, които са забранени за употреба.
Предизвикателства и насоки за подобряване на работата по опазване на водите:
Предизвикателства:
• Предотвратяване влошаването, опазване и подобряване състоянието на водите чрез
достигане на ИЕО, определени в разрешителните за заустване по ЗВ и КР по ЗООС.
Насоки в работата по опазване на водите:
• Контрол на обектите, формиращи отпадъчни води, относно изпълнение на условията в
издадените разрешителни за заустване по ЗВ и комплексните разрешителни по ЗООС;
• Установяване и контрол на източниците на замърсяване, в т.число на аварийни
зауствания на отпадъчни води.
Предизвикателства и насоки за подобряване на работата по компонент Почви:
Предизвикателства са:
• Опазване на екологичните функции на почвата;
• Екологосъобразно ползване на почвите и предотвратяване на тяхното увреждане;
• Ограничаване и/ или намаляване уврежданията на почвите до безрискови нива за
околната среда и човешкото здраве.
Насоките са:
• Осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятните
изменения на почвата и прилагане на добри земеделски практики при даване на
становища по глава шеста от Закон опазване на околната среда;
• Участието в комисиите по чл. 17 от ЗОЗЗ относно промяна предназначението на земята;
• Участие в проверки на обекти с условия по почвите в КР;
• Извършване на проверки във връзка с предотвратяване на вредни изменения върху
почвата вследствие от изгаряне на стърнища и растителни остатъци съгласно
разпоредбите на ЗООС на землища на територията на 16 общини, в които се обработват
земеделски земи;
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Извършване на проверки на обекти за съхранение на негодни ПРЗ, обекти с динамични
запаси, обекти за добив на нефт и/или газ и на животновъдни обекти във връзка
устойчиво управление на земите и предотвратяване замърсяването на почвата, като
основен компонент на околната среда.

Устойчиво управление на биологичното разнообразие. Опазване на местообитанията и
видовете с европейско и национално значение от Националната екологична мрежа и извън
нея.
• Сътрудничество с други компетентни органи, когато дейностите имат взаимосвързани
или натрупани ефекти върху биологичното разнообразие или когато тяхната
компетентност засяга един и същ обект или територия;
• Контролиране дейността на собствениците или ползвателите на земи, гори и водни
площи, включени в Националната екологична мрежа;
Предизвикателства и насоки за подобряване на работата по фактор Отпадъци:
- Нарастване количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
• Информиране на генераторите на отпадъци за възможностите за предаване за
последващо третиране и вредата от нерегламентирано третиране на отпадъците върху
човешкото здраве и околната среда;
• Засилен контрол върху екологосъобразното третиране на отпадъците и намаляване дела
на отпадъците, отиващи за депониране;
• Стриктен контрол върху лицата, извършващи събиране и третиране на отпадъците от
гледна точка на спазване условията в издадените документи по чл.35 от ЗУО и
отчетността за отпадъците.
- Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците
• Упражняване на контрол по изпълнение на изискванията за изграждане на регионални
депа, на закриване на депа за отпадъци и изпълнението на свързаните с това мерки,
предвидени в плановете за привеждане в съответствие с нормативните изисквания;
• Подобряване на контрола срещу изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и
изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците, в т.ч
поддържане чистотата на републиканската пътна мрежа.
Предизвикателствата по контрола на опасните химични вещества и управлението на
риска през 2014 г. са:
- Да се постигне ограничаване на въздействието на опасни химични вещества и смеси върху
човешкото здраве и околната среда чрез:
• Продължаване контрола на производители, вносители и изключителни представители за
регистрация на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно
Регламент (ЕО) № 1907/2006 за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването
на химикали;
• Контрол на изпълнението на изискванията за нотифициране на Европейската агенция по
химикали по Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, опаковането и
етикетирането на химични вещества и смеси (CLP);
• Прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите;
• Контрол за наличие на устойчиви органични замърсители (УОЗ) в смеси и изделия, които
подлежат на забрани и ограничения;
• Засилен контрол за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества в
складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси;
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Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от
тях чрез:
продължаване на контрола по изпълнение на Политиката за предотвратяване на големи
аварии и условията в издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Насоки за подобряване на работата по контрола на опасните химични вещества и
управлението на риска през 2013 г.:
Необходимо е:
 добро сътрудничество и обмяна на информация между властите на национално ниво;
 по-добър контрол над използването на нерегистрирани (предварително) вещества;
Насоки за подобряване на работата при прилагането на ЗОПОЕЩ:
• Провеждане на работни срещи и семинари с експертите от направление “Екологична
отговорност”, за получаване на указания, споделяне на практически опит и използване на добри
практики при прилагането на ЗОПОЕЩ;
• Популяризиране на нормативната уредба, с цел адекватни и своевременни реакции от
страна на заинтересованите.
Насоки за подобряване на работата при прилагането на ЗЗШОС:
Запазване на доброто състояние на акустичната среда в близост до промишлените
източници на шум, чрез ефективно комбиниране на възможностите за контролен и собствен
мониторинг.
Подобряване на достъпа до информация и участие на обществеността в процеса на
вземане на решения за околната среда.
Повишаване на общественото съзнание, културата, образованието и формиране на нови
модели на поведение на обществото щадящи околната среда и съдействащи за
устойчивото развитие
Предизвикателства и насоки за подобряване на превантивната и контролна дейност на
РИОСВ – Плевен:
- Подобряване седмичното и месечно планиране и отчитане на дейността на инспекцията;
- Периодични обучения на експертите във връзка с допуснати пропуски и промени в
нормативната уредба;
- Засилване на вътрешен контрол, касаещ контрола на предписанията.
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